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                                                      ROMÂNIA 
                                              JUDEȚUL  ARGEȘ 
                                      COMUNA  SCHITU  GOLEȘTI 
                CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  SCHITU  GOLEȘTI 

 
 

 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 28.03.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfășurării ședinței de 
lucru ordinare a Consiliului Local Schitu Golești. 
 Ședința este legal constituită  și a fost convocată de primarul comunei Schitu Golești în 
baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Dispoziției de convocare nr. 126 / 
23.03.2017. 
 La ședință participă un număr de 14 consilieri locali din numărul total de 15 consilieri aflați 
în funcție. Lipsește domnul Fătu  Florin Daniel.  

La ședință mai  participă  d-l Miriță Vasile – Tudorel – primarul comunei Schitu Golești, 
d-l Vlăducă Cătălin – secretar și în calitate de invitați : d-na Horeboiu Cristina , inspector în cadrul 
compartimentului Contabilitate și d-l Luca Ion, șef  SCUP, d-l Stanciu  Mircea – delegat  sătesc, 
d-l Lupaș Claudiu din partea SC Fontana  Pietro Romania SRL și doi reprezentanți din cadrul  
Universității Spiru Haret -  Facultatea de Științe Economice Câmpulung – Muscel. 
 Președinte de ședință este domnul Solomon Ion care ia loc la prezidiu și prezintă  proiectul 
ordinii de zi: 

1.  Prezentarea  și  aprobarea  procesului  verbal  al ședinței ordinare a Consiliului  
local Schitu Golești din data de 28.02.2017. 

2. Prezentarea  propunerii  de  colaborare dintre  Universitatea Spiru Haret – 
Facultatea de Științe Economice Câmpulung Muscel și Primăria Schitu Golești, în vederea  
desfășurării unor  proiecte în comun. 

3.  Proiect de  hotărâre privind  concesionarea  directă a  terenului  în suprafață de 
64.343 mp având  categoria de  folosință pășune, situat în punctul ” La Bănică”, proprietate 
publică a comunei  Schitu Golești, către  SC  Fontana  Pietro Romania SRL. 

4.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  vânzării prin  licitație  publică a  unui 
teren intravilan în suprafață de 376 mp aparținând  domeniului  privat al  comunei Schitu  
Golești situat în punctul ”  Orășel  Slăniceanu – Dumitru ”. 

5.  Proiect de hotărâre  privind  vânzarea  liberă a  suprafeței de 365 mp teren  
intravilan categoria de folosință  curți – construcții, situat  în  comuna Schitu Golești, nr. 
499, zona Orășelul  Minier, județul Argeș. 

6. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea destinației sumei de 20.000 lei prevăzute  în 
bugetul  local  la art. 67.02.05.01 – Sport. 

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea sumei de 40.000 lei  prevăzute în  
bugetul local la capitolul de  cheltuieli  59.12  - Susținerea  cultelor. 
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8.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea metodologiei de vânzare a  masei  lemnoase  
pe picior din pășunea cu vegetație  forestieră Valea Florii, în  volum  brut de 183 mc, evaluat 
cantitativ prin APV nr. AG – 27779701 din 20.03.2017. 

9.  Diverse. 
D-l  primar  propune suplimentarea  ordinii de zi a ședinței de astăzi cu încă un punct și 

anume : 
- Proiect de hotărâre  privind implementarea proiectului ” Reabilitare Cămin 

cultural  în comuna Schitu Golești, sat  Schitu Golești, jud. Argeș ” finanțat prin  FEADR în 
cadrul  programului  PNDR 2014 – 2020 prin  măsura 07 – Servicii  de bază și  reînnoirea  
satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – Investiții asociate  cu protejarea patrimoniului 
cultural. 

Propunerea este aprobată în unanimitate. 
Se supune la  vot  proiectul  ordinii de zi și este aprobat în unanimitate. 

 Se  trece la pct.1 din ordinea de zi la  care  consilierul  juridic al  consiliului  local prezintă 
procesul  verbal al ședinței  ordinare care s-a  desfășurat în data de 28.02.2017. 
 Nefiind  aduse amendamente la acesta  se supune la  vot  și este  aprobat  în unanimitate. 
 

2. Prezentarea  propunerii  de  colaborare dintre  Universitatea Spiru Haret – 
Facultatea de Științe Economice Câmpulung Muscel și Primăria Schitu Golești, în vederea  
desfășurării unor  proiecte în comun. 
  Cei  doi  reprezentanți ai Facultății de Științe Economice din Câmpulung Muscel  prezintă 
în fața consiliului local oferta educațională prin Programul de studii de licență și respectiv studii 
de masterat din cadrul acestei instituții de învățământ acreditate. 
 Totodată  este  prezentat un acord de parteneriat care se încheie  între comuna Schitu 
Golești  și  instituția de învățământ mai sus menționată, astfel încât  pe viitor să se regăsească  câți  
mai mulți absolvenți  din cadrul  localității noastre. 
 

3.  Proiect de  hotărâre privind  concesionarea  directă a  terenului  în suprafață de 
64.343 mp având  categoria de  folosință pășune, situat în punctul ” La Bănică”, proprietate 
publică a comunei  Schitu Golești, către  SC  Fontana  Pietro Romania SRL. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre cu studiul de oportunitate, expunerea de motive a 
primarului comunei Schitu Golești înregistrată cu nr. 2692 / 21.03.2017; raportul de specialitate 
cu nr. 2694 / 21.03.2017 întocmit de d-l Schiaucu Pavel – consilier juridic; schița terenului de 
concesionat și adresa  din partea SC Fontana Pietro Romania SRL înregistrată cu nr. 6058 / 
 22. 07.2016 prin care se solicită concesionarea restului de teren  situat în partea sudică a fabricii 
de matrițe. 

D-l primar : S-a făcut  o dezmembrare a terenului în suprafață de 84.464 mp situat în 
punctul ” La Bănică”. SC Fontana a dobândit inițial terenul  în suprafață de 3,6 ha din care: 2 ha  
teren cumpărat în anul 2008  și 1,6 ha  teren cumpărat în 2016 care a făcut obiectul concesiunii din 
anul 2008. 

Trebuie să reiasă  foarte clar care este scopul acestei concesiuni. Trebuie văzut  ce investiții 
va face concesionarul pe acest teren. 

D-l Lupaș C. ( invitat ) : Vrem să extindem  halele pentru construcția de matrițe auto. 
Suprafața ocupată se va extinde. Se va mări astfel nr. locurilor de muncă. De asemenea se vor plăti 
toate taxele la primărie. Vom lucra cu firme auto de lux printre care și Rolce Royce. 

D-l Balca C.: S-a vorbit de produse finite printre care  și scutere !? 
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D-l Lupaș C.: Suntem în faza de proiect.  Eu consider că  în următoarea perioadă vom 
deveni cea mai importantă  uzină pentru automobile de lux. Se va dezvolta astfel economia auto. 

D-l Solomon I.: Când se va demara  investiția? 
D-l Lupaș C.: De anul viitor. 
D-l Tudor I.: Vor fi angajări directe sau numai prin intermediul  firmelor? 
D-l Lupaș C.: Vom angaja în jur de 250 persoane; avem deja  contracte cu  societăți 

specializate. 
D-l Palaghiu M.: Nu înțeleg de ce se dorește concesionarea directă și nu se organizează 

licitație ? 
D-l Lupaș C.: Legea permite în cazul nostru concesionarea directă. Nu văd ce avantaje 

aveți că veți câștiga în plus câțiva lei . 
Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 13 voturi -

pentru - și o abținere ( d-l Palaghiu M.) este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești 
nr. 21 din 28.03.2017. 

 

4.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea  vânzării prin  licitație  publică a  unui 
teren intravilan în suprafață de 376 mp aparținând  domeniului  privat al  comunei Schitu  
Golești situat în punctul ”  Orășel  Slăniceanu – Dumitru ”. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre   împreună cu caietul de sarcini ; raportul de evaluare  
a terenului cu nr. 51 / 27.02.2017 întocmit de ing. Verdes  Mihaela Viorica – expert autorizat; 
expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golești înregistrată cu nr. 2702 / 22.03.2017 și 
raportul de specialitate cu nr. 2707 / 22.03.2017. 

D-l primar :  Este vorba de terenul situat lângă Biserica Evanghelică. Terenul  are  o 
suprafață mică, cu o deschidere de aprox. 14 m la stradă și nu se pretează la investiții publice. Cred 
că vor fi solicitări. Noi vom pacurge procedura  prevăzută de lege pentru înstrăinarea acestui 
imobil. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi -

pentru - , este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 22 din 28.03.2017. 

 

5.  Proiect de hotărâre  privind  vânzarea  liberă a  suprafeței de 365 mp teren  
intravilan categoria de folosință  curți – construcții, situat  în  comuna Schitu Golești, nr. 
499, zona Orășelul  Minier, județul Argeș. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu 
Golești înregistrate cu nr. 2711 / 22.03.2017 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 2710 / 
22.03.2017 întocmit de secretar. 

Nefiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi -pentru 

- , este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 23 din 28.03.2017. 

 

6. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea destinației sumei de 20.000 lei prevăzute  în 
bugetul  local  la art. 67.02.05.01 – Sport. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu 
Golești înregistrate cu nr. 2667 / 21.03.2017. 

D-l primar : Trebuie să încheiem  un contract de prestări de servicii de asistență medicală 
cu un asistent medical până când vom avea ocupat prin concurs  postul vacant de mediator sanitar. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi -

pentru - , este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 24 din 28.03.2017. 
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7.  Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea sumei de 40.000 lei  prevăzute în  
bugetul local la capitolul de  cheltuieli  59.12  - Susținerea  cultelor. 

Sunt prezentate: proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu 
Golești înregistrate cu nr. 2712 / 22.03.2017 și cererile depuse la primărie de preoții parohi și de 
reprezentanții celorlate culte din localitate. 

D-l primar : Se știe că se lucrează pe ulița Balcă. Gardul de acolo stă să cadă. Am cerut 
firmei să  depună un deviz estimativ. L-am chemat  și pe preotul  de la Biserica Valea Pechii. 
Pentru  început vom face partea din mijloc a acestuia. 

D-l Solomon I.: Poate găsim un sponsor ca să putem renova tot gardul  împrejmuitor. 
D-l Balca C.: Ar trebui făcut și un zid de sprijin. 
D-l primar : Va fi alocată suma de 15 mii lei pentru Biserica din Valea Pechii. 
D-l  viceprimar : Pe partea de la stradă temelia este  mai sus de nivelul solului . Noi avem 

aprobare pentru alimentarea cu gaze naturale, astfel că  racordul la rețea va fi aerian. 
Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi -

pentru - , este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 25 din 28.03.2017. 
 
8.  Proiect de  hotărâre  privind aprobarea metodologiei de vânzare a  masei  lemnoase  

pe picior din pășunea cu vegetație  forestieră Valea Florii, în  volum  brut de 183 mc, evaluat 
cantitativ prin APV nr. AG – 27779701 din 20.03.2017. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre  împreună cu  Metodologia  pentru atribuirea  
contractului de vânzare masă lemnoasă pe picior din pășunea cu vegetație forestieră din Valea 
Florii, prin  licitație publică cu preselecție cu strigare ; expunerea de motive a primarului comunei 
Schitu Golești înregistrată cu nr. 2806 / 23.03.2017 ; raportul de specialitate cu nr. 2807 / 
23.03.2017 întocmit de secretar și Actul de punere în valoare nr. AG – 27779701 din 20.03.2017 
care a fost întocmit de Ocolul Silvic Codrii Verzi SRL. 

Pentru estimarea calitativă a volumului de 183 mc de masă lemnoasă așa cum rezultă din 
A.P.V. s-au cerut relații la O.S. Câmpulung și O.S. baza Experimentală Mihăești. 

D-l Solomon I.: Prețul de pornire  la licitație poate fi de 110  - 120 lei / mc. 
D-l Palaghiu M. Propune ca prețul de pornire la licitație să fie de 120 lei / mc 
D-l  viceprimar propune un preț de pornire de 110  lei / mc. Propunerea d-lui viceprimar 

este aprobată cu 13 voturi – pentru -  și o abținere ( d-l Palaghiu M.) 
Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 13 voturi -

pentru - și o abținere ( d-l Palaghiu M.) este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești 
nr. 26 din 28.03.2017. 

 
9. Proiect de hotărâre  privind implementarea proiectului ” Reabilitare Cămin 

cultural  în comuna Schitu Golești, sat  Schitu Golești, jud. Argeș ” finanțat prin  FEADR în 
cadrul  programului  PNDR 2014 – 2020 prin  măsura 07 – Servicii  de bază și  reînnoirea  
satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – Investiții asociate  cu protejarea patrimoniului 
cultural. 

Sunt prezentate : proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei Schitu 
Golești  înregistrată cu nr. 2882 / 27.03.2017 

D-l primar : S-a deschis sesiunea pentru depunerea cererilor la Proiectul  finanțat prin 
FEADR în cadrul programului PNDR 2014-2020, submăsura 7.6. 



5 
 

Săptămâna viitoare se va depune cererea de finanțare la AFIR ( Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale ) 

Se punctează toate activitățile culturale și sociale  prezentate în proiectul de hotărâre. Se 
impune astfel completarea HCL nr. 15 / 28.02.2017 prin suplimentarea acestor activitați 
desfășurate în ultimele 12 luni. Sesiunea s-a deschis pe 28 martie. Sperăm să obținem un punctaj 
foarte bun. 

Nemaifiind discuții la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 14 voturi -

pentru - , este adoptată Hotărârea Consiliului Local Schitu Golești nr. 27 din 28.03.2017. 
 
10. Diverse 
D-l primar : În luna septembrie 2016 comuna Schitu Golești a depus un proiect  cu finanțare 

prin  POCU 2014 – 2020 ( Programul  Operațional Capital Uman ). Din păcate nu a fost admis 
niciun proiect din Argeș. 

S-a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale  și Administrației Publice , proiectul pentru 
canalizare. Cred că avem șanse să obținem finanțarea. 

Este prezentată adresa  înregistrată cu nr. 2548 / 16.03.2017 privind implementarea 
Proiectului ” Controlul Integrat  al Poluării cu Nutrienți ” 

D-l primar : Mâine va fi Adunarea Generală a SERVSAL Arges. Se va discuta problema  
revenirii la sistemul de colectare cu pubelă individuală. Este vorba de o taxă de 5 lei / persoană. 

D-l Tudor I.: Vreau ca Linioara să fie  curată. Este mai mizerabilă ca niciodată. 
D-l primar : Aprilie este luna curățeniei , vom avea în vedere și această zonă. 
D-l Tudor I: S-a adunat foarte mult gunoi de la Hublea – în sus. Ce facem cu el? 
D-l primar : D-l Luca I. Va avea în vedere toate aceste aspecte cu beneficiarii Legii nr. 416 

/ 2001. 
D-l Pătrașcu F.: Pentru gardul de la  Biserica Valea Pechii, suma de 500 lei / m liniar  mi 

se pare mult. Eu țin să facem și o toaletă acolo. 
D-l Rădoiu I.:  Am propus în luna februarie să facem un gard  de protecție în Linioară. Se 

va face acel gard, din tablă sau din  alt material ? 
Putem să facem niște umbrele sau copertine pentru stațiile auto. Trebuie să avem în vedere  

acest aspect. 
D-l Cioacă L. : Se mai poate reveni la  vechile tradiții cu ocazia sărbătorilor pascale. Ar fi 

frumos să ne întoarcem la vechile obiceiuri. 
D-l Rădoiu I.: Ce facem cu ramurile arborilor care stau să cadă,  pe ulița Avicola? 
D-l Pătrașcu F. : La Valea Mare au un tractor  cu care merg , taie și transportă tot ce rezultă 

din aceasta. 
Nemaifiiind discuții în ședința de astăzi  președintele de ședință declară închise lucrările 

acesteia. 
Ședința se încheie în jurul orei 17.30. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
                          Președinte de ședință,                                                         Secretar, 

                            SOLOMON  ION                                                 VLĂDUCĂ  CĂTĂLIN 

 
 


