
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 16.08.2016, in sedinta 

extraordinara a Consiliului local Schitu Golesti 

 

 

 

Astazi, data de mai sus, in baza art. 39 (2) din Legea 215 / 2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

si a Dispozitiei de convocare nr. 83 / 11.08.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta extraordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 11 consilieri, lipsind dnii Oprescu Dorinel, Solomon Ion, 

Braga Iliuta Leonard si Balca Constantin.   

Consilierul juridic informeza ca dl Copaescu Ion Costel va fi presedinte de 

sedinta.  

 Supusa la vot, ordinea de zi a sedintei a fost aprobata in unanimitate.  

 

 1. Proiect de hotarare privind marcarea si taierea materialului lemnos de 

esenta rasinoasa de pe domeniul public al comunei Schitu Golesti. 

- prezinta viceprimarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 Dl vice - furtunile care au avut loc cu ceva timp in urma au produs multe 

situatii neplacute, cauzand ruperea mai multor arbori aflati pe domeniul public al 

comunei. Propun ca in zona Caminelor culturale Lazaresti si Schitu Golesti, a 

Dispensarului comunal si a scolii vis-à-vis de primarie sa sa taiem acesti copaci, 

pentru a evita producerea unor situatii neplacute.  

 Dl Palaghiu - propun sa se planteze altii in locul celor care vor fi taiati.  

 Dl vice - avand in vedere ca tocmai din acest motiv vor fi taiati, consider 

inoportun sa se planteze altii in locul lor. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 11  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 25  / 16.08.2016. 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 2. 

 Dl primar - urgenta completarii Planului de ocupare a functiilor publice 

consta in ocuparea postului de secretar. Pentru demararea acestei proceduri trebuie 

aprobat Planul de ocupare, asa cum a solicitat ANFP prin adresa nr. 35238 / 2016. 

Planul de ocpare a functiilor publice prezinta numarul personalului incadrat in 



functii publice in cadrul institutiei, cu identificarea nevoilor de resurse umane pe 

categorii de functii, nivel de studii si structura profesionala, corespunzator nevoilor 

fiecarei institutii.   

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 11  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 26  / 16.08.2016. 

 

       3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Schitu Golesti, judetul Arges. 

- prezinta consilier juridic; 

- avizeaza comisia nr. 2. 

 

 Dl primar - in urma alegerilor desfasurate in luna iunie 2016 privind 

alegerea autoritatilor locale, la fiecare inceput de nou mandat, pentru buna 

organizare si functionare a activitatii Consiliului local, trebuie aprobat 

Regulamentul. Acesta stabilesti reguli si principii dupa care este organizata intreaga 

activitate, procedura de adoptare a hotararilor, etc.  

  

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 11  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 27  / 16.08.2016. 

 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Targului Lazaresti. 

- prezinta viceprimarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 2. 

 

 Dl Palaghiu - trebuie autorizat targul? A sosit vreo solicitare de la vreo 

institutie publica in acest sens?  

 Dl vice - nu.  

Dl primar - avand in vedere ca pana la acest moment nu a fost adoptat un 

Regulament de organizare si functionare a Targului saptamanal Lazaresti, a 

programului de functionare, a regulilor ce trebuie respectate de catre comercianti, a 

persoanelor responsabile cu activitatea de control, etc. Drep urmare, va supunem 

spre analiza si aprobare acest model de regulament. Totodata, va informez ca la 

targ urmeaza a se amenaja un grup sanitar, a se asigura alimentarea cu apa, loc 

special pentru amplasarea cantarului, locuri de parcare, punct de colectare a 

deseurilor menajere, cat si alte investitii necesare bunei functionari.  

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 11  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 28  / 16.08.2016. 

 

 



 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Schitu Golesti, 

judetul Arges. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 2. 

 

 Dl primar - la inceput de mandat se aproba prin hotarare a consiliului local 

Statutul comunei. Acesta cuprinde printer altele: suprafata teritoriului comunei, 

populatia stabila, domeniul public si privat al comunei, autoritatile administratiei 

publice locale, agentii economici si activitatile desfasurate de catre acestia, 

activitatile economice specifice locuitorilor comunei, data sarbatoririi zilei Diasporei 

si a zilei comunei, cat si alte date si informatii informatii.  

 

 6. Prezentarea solicitarii SC Fontana Pietro Romania. 

Dl primar - trebuie intocmita documentatie cadastrala de dezmembrare in 

patru parcele, a suprafetei de teren din zona La Banica, dupa cum urmeaza: 

- o parcela necesara amplasarii statiei de epurare; 

- o parcela necesara pentru amenajarea unui drum de acces catre statia de epurare; 

- o parcela la dispozitia autoritatii locale; 

- o parcela pentru concesiune. 

 Dl Palaghiu - autoritatea locala sa solicite catre Fontana o justificare pentru 

teren. Concesiunea se face cu un scop. 

Dl primar - Fontana Pietro Romania are intentia de a reloca o fabrica din 

Turcia in Romania. Pe deasupra caietul de sarcini care face parte din procedura de 

concesiune, va fi intocmit cu sarcina in acest sens.  

 

Drept pentru care –a incheiat prezentul process verbal. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

COPAESCU COSTEL ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Intocmit 

Consilier juridic 

                                                                                                      Pavel Schiaucu 

 

  

 


