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JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI S'CTTMU GOLESTT

PROCES VERBAL

incheiat a.rtil2i30'05'2017, la sediul consiliului local cu ocaziadesfiqurrrii gedin{ei de lucruordinare a Consiliului Local Schitu Golegti.
$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in bazaprevederilor att' 39 alin' (1) din Legea y.2-15 I 2o0l privind ,a.irirtrrliu fuuri"a locald, republicat', cumodificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispoziliri'J. 

"orrocare 
nr. 176 I 25.05.2017.La Eedinfd participi un numdr 

'de 
12 consilieri locali din numdrul total de 14 consilieri afla{i infunclie. Lipsesc d-nii : copiescu coster Ioner qi Fatu Flo;in Daniel .La gedinla mai participr d-l Miri1d vasile - tudorel - primarul comunei schitu Golegti, d-lvldduca catafin - secretar, d-l Schiaucu-Pavel Mugurel -consilier juridic in aparatul propriu al consiliuluilocal gi in calitate de invitali : d-na Horeboiu cristiia, insiector incadrul compartimentului contabilitate

Ei d-l Luca Ion, qer scup, d-l Stanciu \riy-a - d.l;d;;il;;; il;:6;r;;;fu Bogdan Frorinel.Preqedinte de Eedinld este domnul Balcd conJtantin care ia ro. ru flridiu ;i prezintd. proiectulordinii de zi:
1' Prezentarea si aprobarea procesului verbal al ;edinfei ordinare a consiliului localSchitu Gote;ri din data AeZi.Ol.ZOtl.
2' Proiect de hotrrire privind validarea mandatului de consilier local al domnuluiDoroban{u Bogdan Florinel.
3' Prezentarea raportului anual privind situafia economico - financiar6 a Asociafieiutilizatorilor Piqunilor comunare schitu ioreqti, p. urrt 2016.4' Proiect de hotirire privind up"ruu..u riqei de date a achizifiei pentru atribuirea

ffiffii[:l ,,, jjfffitt"vut oe investilii " IBU pe drumuri locale,in comuna Schitu Gotesti,

5' Proiect dl trolilere privind 
.aprobarea raportului de evaruare qi a caietului de sarcinipentru concesiunea imobilului compus din t-eren in ,u-n-.urute de 3.6jq *p qi construcfiile aferente,situat in comuna s1h-itu Goleqti, sat schitu Goleqti, ,i.'itt,la fostul Spital minier, aflat in domeniulpublic al comunei Schitu Goie;ti, judeful .trgeq. 

' ' -- -'-' re ru'lqr un,rtru I

6' Informare privind finalLarea"procedurilor de predare-primire a sistemelor dealimentare cu apfl.dhJ"r:r^pechii qi Loturi, .et.. s.c. Bdilur Cimpurung.7' Proiect de hotirf,re privind men{inerea scutirilor ra plata .?rrr*rt,ri lunar de ap6potabili pentru familiile: Pitraqcu victoria, s"rt, ro.ii Benea Adrian qi Moise Gheorghe.8' Proiect de hotrrire privind aprobarea compensirii chiriei datorat5 de I.I. David
ff:,fllT[,}11"i:;lJffil#A:?,.ru't"'iio';li,;. di aceasta p"*,i.., consumur de energie

9. Diverse.
D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd doud puncte, gi anume:- Proiect de hotirire privind aprobarea construirii de cetre Asociafia utilizatorilorPrgunilor comunale qi a crescitorilor de Animale Schitu Golegti, a unei platforme pentrudepozitarea gunoiului de grajd, in izlazulcomunal Stejerig;



- Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul
2017.

Propunerea d-lui primar este aprobatd in unanimitate
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 1l puncte qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al

qedinfei ordinare care s-a desflqurat in data de 25.04.2017.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotflrflre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Dorobanfu Bogdan Florinel.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre , expunerea de motive a primarului comunei Schitu GoleEti
inregistratd cu nr. 4504 I 24.05.2017; raportul de specialitate cu nr. 4505 I 24.05.2017 intocmit de secretar
gi adresa nr.23 I 12.05.2017 inregistrat[ la Consiliul Local Schitu GoleEti cu ff. 4297 I 16.05.2017 din
partea Organizatiei PSD Argeq.

Proiectul de hotdrdre a primit avrzfavorabil din partea comisiei de specialitatenr.2.
Domnul consilier locla $ipoteanu Cristian - preqedintele comisiei de validare dd citire procesului

verbal de validare incheiat astdzi 30.05.2017. Se constat6 cE au fost respectate dispozitiile legale privind
validarea mandatului de consilier local al d-lui Dorobanlu Bogdan Florinel qi cd nu existi o stare de
incompatibilitate in ceea ce priveqte propunerea de validare a acestuia.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215 I 200I privind administralia publicd locald,
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare d-l Dorobanfu Bogdan Florinel depune jurdmdntul
in fafa plenului consiliului local.

Secretarul comunei informeazd consiliul local c6, avdnd in vedere cI mandatul d-lui Dorobanlu
B.F. a fost validat Ei acesta a depus jurdmdntul, incepdnd cu aceastd qedinfd poate sd-qi exercite calitatea
de consilier local - cu drepturi depline - qi sd i;i exprime votul in legdturd cu problematica pusd in
dezbaterea consiliului local.

De asemenea secretarul propune cooptarea d-lui Dorobanfu B.F. in cadrul Comisiei nr.1 privind
activitdti economico - financiare, administrarca domeniului public Ei privat comunal, amenajarea
teritoriului Ei urbanism, ca urmare a declardrii vacante a postului de consilier local al d-lui Solomon I. fost
membru in aceastd comisie de specialitate. Supusd la vot propunerea d-lui secretar este aprobatE in
unanimitate

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[r6re qi cu 12 voturi -pentru - ,
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr, 37 din 30.05.2017.

3. Prezentarea raportului anual privind situafia economico - financiari a Asocia{iei
Utilizatorilor Plqunilor Comunale Schitu Goleqti, pe anul 2016.

D-l Heroiu Gheorghe, preqedintele asociafiei, prezintd situalia economieo - financiard privind
sumele disponibile, subvenliile primite qi cheltuielile efectuate pentru fiecare izlaz administrat de
asocialie. Acesta aratd cd, in anul 2017 principalele lucrdri de investilii pe izlazuri vor fi curdlenia
p6Eunilor prin defrigdri pe zonele impldurite,rcparareaunui drum in Valea Pechii qi rezolvarea problemei
cu apa laLdztueqti. Au fost aplicate de cdtre APIA penalitEli foarte mari, in primul r6nd pentru lipsa
amplas[rii unei platforme pentru colectarea gunoiului de grajd.

4. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea Fiqei de date a achizi{iei pentru atribuirea
contractului de lucrlri la obiectivul de investifii " IBU pe drumuri locale, in comuna Schitu Goleqti,
jude{ul ArgeE, in anul 2017".

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistrat6 cu nr. 4507 I 24.05.2017 qi Fiqa de date a achizigiei in vederea atribuirii contractului de
lucrdri pentru realizarca obiectivului de investitii " IBU pe drumuri locale in anul 2017".

Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1
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D-l primar aratf, cd, va fi incheiat contract pentru lucrdrile de asfaltare inbazaprocedurii cerere
de oferla prin SEAP, s-au frcut mdsur6tori pentru toate ulifele; cea mai mare lungime este peDC 326

Nefiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 13 voturi -pentru - , este
adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr. 38 din 30,05.2017.

5. Proiect de hotErflre privind aprobarea raportului de evaluare qi a caietului de sarcini
pentru concesiunea imobilului compus din teren in suprafafi de 3.659 mp qi construcfiile aferente,
situat in comuna Schitu Goleqti, sat Schitu Goleqti, nr.2ll,la fostul Spital minier, aflat in domeniul
public al comunei Schitu Goleqti, judeful Arge;.

Sunt prezentate : proiectul de hot5r6re iniliat de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de
evaluare al imobilului cu nr. 126 I 25.05.2017 intocmit de ing. Verdeq Mihaela Viorica, evaluator autorizat
ANEVAR qi caietul de sarcini intocmit de secretarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 13 voturi -pentru -

, este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr. 39 din 30.05.2017.

6. Informare privind finalizarea procedurilor de predare-primire a sistemelor de alimentare
cu apI din Valea Pechii qi Loturi, c[tre S.C. Edilul Cimpulung.

D-l Luca Ion qeful SCUP aratd, cd au fost predate instalaliile de distribulie a apei potabile din
satele Loturi qi Valea Pechii cdtre SC Edilul CGA Cdmpulung, au fost inlocuite 40 de apometre qi au fost
sigilate toate aceste dispozitive Ei au fost ?ncheiate contracte de furnizare a apei potabile intre locuitorii
celor dou[ sate gi noul operator al serviciului de alimentare cu ap6.

7, Proiect de hotlrffre privind menfinerea scutirilor la plata consumului lunar de api
potabill pentru familiile: Pltraqcu Victoria, Safta Iosif, Benea Adrian qi Moise Gheorghe,

Sunt prezentate: proiectul de hot6rSre Ei expunerea de motive a primarului inregistrate cu nr.
4560 I 25.05.2017 qi HCL nr. i 9 I 27 .03.2007 privind finanlarea lucrdrilor de racord individual la releaua
de alimentare cu ap6 din satul Valea Pechii pentru gospoddriile P[traqcu Vi1a, Safta Iosif Ei Benea Maria.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l
D-l Luca I., qeful SCUP, aratd, cd, datoritd amplas6rii bazinului deinrnagazinare, a forajului qi a

staliei de clorinare pe terenurile aflate in proprietatea unor persoane frzice, prin HCL nr. 19 I 2007 au fost
scutite de la platd pentru o cotd de apd potabild de 5 mc I lund, urmdtoarele familii: Safta Iosif, Pitraqcu
Victoria, Moise Gheorghe qi Benea Adrian gi propune aprobarea prin hot6rdre a menlinerii acestei scutiri
pentru cei menfionafi anterior.

D-l $ipoteanu C.: SC Edilul CGA Cdmpulung, odatd cu primirea sistemului de alimentare cu apd
din Loturi Ei Valea Pechii, trebuie s5 preia atflt activul cdt qi pasivul. 56 se facd menliunea cd aceastd
scutire de la plati sd revind din partea SC Edilul CAmpulung.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 13 voturi -pentru -,
este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 40 din 30.05.2017.

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea compensirii chiriei datoratl de I.I. David
Georgiana Ionela cu contravaloarea facturilor achitate de aceasta pentru consumul de energie
electricl la Grldini{a din Valea Pechii.

Sunt prezentate proiectul de hot6rdre Ei expunerea de motive a viceprimarului comunei Schitu
Goleqti inregistrate cu nr. 4558 I 25.05.2017, cererea d-nei David Georgiana Ionela din satul Valea Pechii
eare a fost inregistratd sub w.4438 I 22.05.2017.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

Namaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre Ei cu /3 voturi - pentru
- , este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Golegti nr. 41 din 30,05.2017.



9. Proiect de hotlrffre privind aprobarea construirii de cltre Asocia{ia Utilizatorilor
P[;unilor Comunale gi a Crescltorilor de Animale Schitu Goleqti, a unei platforme pentru
depozitarea gunoiului de grajd, inrzlazul comunal Stejeriq.

Sunt prezentate : expunerea de motive a primarului comunei Schitu Golegti gi adresa din partea
Asocialiei Utilizatorilor PdEunilor Comunale Ei a Cresc6torilor de Animale Schitu Goleqti inregistrati cu
w.4642 I 29.05.2017.

D-l Heroiu Gheorghe preqedintele Asocialiei Utilizatorilor P[gunilor Comunale Ei a Cresc6torilor
de Animale Schitu Goleqti aratd cd, i s-a impus de cdtre APIA construirea unei astfel de platforme pentru
depozitarea gunoiului de grajd. in lipsa acesteia, asocialia a inregistrat penalitdli insemnate la plata
subvenliilor pentru anul 2016. Pentru construcfia platformei care va fi amplasatd,inizlazul $tejeriq , in
punctul " Cdrrtar", se vor folosi fonduri din bugetul asocialiei.

Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hot5rdre qi cu 11 voturi - pentru
- s,i 2 ablineri ( Rddoiu lon Irinel , Oprescu Nicolae Dorinel ), este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului
Locul Schitu Gole;ti nr. 42 din 30.05.2017.

10. Proiect de hotirffre privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul
2017.

Sunt prezentate : adresa nr.7533 I 26.05.2017 a Consiliului Judelean Argeq inregistratd la Primdria
Schitu Gole;ti cu ff, 4610 I 29.05.2017 ;i raportul de specialitate cu nr. 4649 I 30.05.2017 intocmit de
compartimentul financiar - contabil,

Prin Hotdr6rea C.J. ArgeE nr. 147 I 25.05.2017 ni s-a repartizat suma de 24 mii lei pentru
branqament gaze naturale Ei instalalie de incdlzire la Grddinifa cu program normal din satul Valea Pechii
( 12 mii lei ) qi pentru instalalie de incllzire la Grddinila cu program normal din satul LdzdreEti ( 12 mii
lei ).

D-l primar arutd cd aceastd repartilie bugetard de la C.J. ArgeE a venit dupa aprobarea bugetului,
lucrarile de incalzire la cele doua gradinite au fost bugetate din bugetul de venituri proprii, in aceste

conditii se impune rectificarea bugetara cu suma alocata de consiliul judetean, destinata pentru gradinta
Lazaresti si gradinita Valea Pechii, iar suma de 24 mii lei alocata initial din venituri proprii va fr :utrhzatd,
incepand cu trim.III, inbaza unei HCL de rectificare, pentru alte investitii.

Nemaifiind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 13 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 43 din 30.05.2017.

11. Diverse.
D-na Vladescu (invitat) aratd cd sunt probleme la podul din dreptul gospodariei sale , toatdmizeria

proveniti din aluviuni se strdnge acolo.
D-l primar anun!6 cd vor fi trimiqi beneficiari al Legii nr. 416 I 200l pentru a curfia tot ndmolul

care s-a adunat acolo.
D-l Boghez Grigorild spune cd ar trebui chemali cei care au efectuat lucrdrile ca sd stabileascd ce

este de ficut. Nu s-au ftcut exproprieri acolo unde situafia existentd o impune, propune a se lua o hotarare
in acest sens.

D-l primar anun!6 cd vor fi chemali constructorul qi proiectantul lucrdrilor de asfaltare. S-a efectuat
o comandd pentru tuburi in vederea realizdrri canalului de la " Kilometru - Dispensar".

D-l primar: M-am deplasat la MDRAP pentru cI suma stabilit6 inilial ;i solicitatd pentru lucrlrile
de canalizare este foarte mare qi nu se poate obline finanlarea. Am ftcut o reetapizare impreund cu
proiectantul astfel incdt lungimea totald a refelei de canalizare, in prima fazd, sd. fie redusd de la26 km la
7 km. $i aqa Eansele de a obline finanlare sunt de 50oh.Foarte important este sd demardm lucrdrile pentru
aceastl investifie.

D-l Cioacd Liviu aratd cL cererea medicilor de familie inaintat6 la primdrie , referitoare la locul
de amplasare al acelei cruci la Dispensarul uman nu este cea mai potrivitd. Au fost folosili termeni total
neadecvali in aceastf, cerere.
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D-l primar propune ca pentru qedinla urm[toare comisia nr.3 sd facd o propunere privind locul de
amplasare al acelei cruci.

D-na Tofan Cezarina Adina din mun. Cdmpulung, str. Alexandru cel Bun nr. 10A, solicitd
aprobarea concesiondrii unei suprafele de 1000 mp , in comuna Schitu Goleqti, in vederea infiinfdrii unei
microinteprinderi carc creazd qi dezvoltd activitdli non-agricole.

D-l primar precizeazdc6, in acest caz, terenul trebuie sd aib6 acces la utilit6{i. in acest sens , ar fi
disponibil un teren situat in punctul " La Bdnicd". Acolo a mai rdmas o suprafald disponibild de aprox.
t ha. Se va analiza aceasta solicitare.

D-l Pf,traqcu Florian anunfd cd sunt deregldri in programul de funclionare a iluiminatului public,
sunt becuri care se aprind dupd ora 23:00.

D-l Tudor Ion spune cd aceste dereglSri sunt datorate intreruperilor aliment5rii cu energie electricd
din localitate care au fost programate qi efectuate de c[tre SC CEZ Distribulie SA,

D-l primar informeazd consiliul local c6 o comisie mixt6 avdnd ca reprezentanli persoane din
partea ISU Arges Ei ABA Arges - Vedea, s-a deplasat in teren pe albia Rdului T6rgului. In acest sens s-

a intocmit un deviz estimativ pentru refacerea malului Rdului Tdrgului. in cursul acestei zile a fost
organizatdo licitalie publicd de cdtre ANIF Bucureqti. Avem deja un constructor pentru Valea Pechii. Se

cunosc $i cantitdlile de aluviuni care vor fi transportate de la canalul Valea Pechii. Se va stabili in cadrul
consiliului local, unde va fi locul in care se va depozita mdlul decolmatat.

D-l $ipoteanu Cristian spune cd mulfi cetifeni din localitate sunt deranjafi de faptul cd apa
menajerd Ei toate dejecliile rezvltate din gospoddrii sunt deversate direct pe qanlul de scurgere de la
drumul nalional DN 73, atet in Schitu Goleqti cdt gi in Ldzdreqti.

D-l primar subliniazd faptul cd tocmai de accea este necesar ca, in cel mai scurt timp, sd fie
demarate lucrdrile la refeaua de canalizare.

D-l $ipoteanu solicit[ ca pe marginea carosabilului la DN 73 sd fie pus pietrig peste stratul de
pdmdnt, mai ales in fafa instituliilor publice, pentru ca autoturismele sd poatd opri Ei stafiona in condilii
de siguranf[.

D-l Ridoiu Irinel solicitd construcfia unor stafii de autobuz acoperite, pentru cetdlenii din
comun6. De asemenea coqurile de gunoi sd fie amplasate in stalii, nu numai in fafa magazinelor.

D-1. Primar - in lista de investitii pe anul 2017 sunt prevazute sume pentru reamenajarea unor statii
autobuz( alveole), se vor ma achizitiona si alte cosuri de gunoi pentru toare statiile.

D-1. Luca Ion, sef SCUP- la Tanasesti, in statia de pe partea dreapta dinspre Campulung, nu exista
alt amplasament pentru cosul de gunoi.

Nemaifiiind disculii in Eedinla de astdzi preqedintele de qedin{6 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PreEedinte de ;edinld,
BALCA CONSTANTIN

Secretar,
vt-,Iouci cr{.rz{uN


