
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 12.07.2016, 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. 39 / 07.07.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta extraordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 13 consilieri, lipsind dnii Oprescu Dorinel si Solomon 

Ion.   

Consilierul juridic informeza ca dl Balca Constantin va fi presedinte de 

sedinta.  

La inceputul sedintei dl Boghez Grigorita Maurel depune juramantul in 

exercitarea mandatului de consilier local. 

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

 

 1. proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare drumuri 

comunale conform HCL nr. 15 / 2016, in comuna Schitu Golesti, judetul Arges”. 

 A fost supus analizei consiliului local proiectul intocmit de SC DRX CAD 

SRL pentru investitia “Modernizare drumuri comunale conform HCL nr. 15 / 2016, 

in comuna Schitu Golesti, judetul Arges” pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 

si a indicatorilor tehnico-economici, cu mentiunea ca proiectul de hotarare a fost 

avizat favorabil de comisia nr. 1. 

 Dl primar informeaza ca suma alocata in buget pentru aceasta investitie si 

anume 1.197.000 lei se estimeaza a fi suficienta, in contextul in care din proiectare 

rezulta ca valoarea investitiei se ridica la suma de 1.328.366,256 la care se adauga 

TVA in valoare de 352.663,608. Din experienta pe care o avem de la celelalte 

proiecte similare, se liciteaza la un procent de 65 % din valoarea proiectata.     

 Dl Patrascu – ulita Povernei de ce nu a fost introdusa in acest proiect? 

 Dl primar – momentan s-au efectuat lucrari de ecologizare a ulitei si pe viitor 

de extindere a retelei de alimentare cu gaze, urmand ca pe viitor sa intre in 

programul de asfaltare. 

 Dl Patrascu – va rog sa aveti in vedere pentru acest an macar nivelarea ulitei 

cu balast. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 13  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 7  / 12.07.2016. 



 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea fisei de date a obiectivului de 

investitii “Modernizare drumuri comunale conform HCL nr. 15 / 2016, in comuna 

Schitu Golesti, judetul Arges”. 

Dl primar – trebuie sa avem o relatie de colaborare apropiata cu firma de 

proiectare, pentru demararea procedurilor de licitatie si pentru implementarea cu 

success a proiectului. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 13  voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 8  / 12.07.2016. 

 

3. Proiect de hotarare privind cofinantarea din bugetul local, pentru 

realizarea investitiei de extindere a sistemului de distributie a gazelor naturale in 

comuna Schitu Golesti, judetul Arges. 

Dl Tudor – ulita Povernei nu a fost inclusa in proiectul de asfaltare datorita 

investitiilor care se vor face prin extinderea sistemului de distributie a gazelor 

naturale. 

Dl primar – trebuie demarata si ulterior continuata procedura de extindere a 

sistemului de distributie a gazelor naturale la nivelul comunei. Intrucat au fost 

primite o serie de solicitari din partea cetatenilor comunei pentru racordarea la 

sistemul de distributie a gazelor naturale, se impune o astfel de investitie. In acest 

sens a fost purtata corespondenta cu operatorul, care a adus la cunostinta autoritatii 

locale ca investitia se poate realiza doar in varianta de cofinantare, comunicand in 

acest sens si cota de cofinantare pentru fiecare obiectiv in parte, dupa cum urmeaza: 

- ulita Cimitirului - cota cofinantare autoritatea locala 54.440,40 lei; 

- ulita Morii - cota cofinantare autoritatea locala 19.116 lei; 

- ulita Vasilescu - Lazaresti - cota cofinantare autoritatea locala 11.784 lei;  

- intrarea Cotescu - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala 7.873,20 lei; 

- intrarea Boceanu - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala 15.244,80 

lei; 

- DC 43 Valea Pechii - zona Vladuta - cota cofinantare autoritatea locala 16.657,20 

lei; 

- intrare Ivan - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala 12.202,80 lei; 

- ulita Buduroi - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala14.132,40 lei; 

- ulita spate gara - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala 30.118,80 lei; 

- ulita Dulgheru - Schitu Golesti - cota cofinantare autoritatea locala 21.980,40 lei; 

- ulita Tudor Florian - Lazaresti - cota cofinantare autoritatea locala 16.544,40 lei; 

- ulita laterala - Costita cota cofinantare autoritatea locala 15.775,20 lei; 

- ulita Voinea cota cofinantare autoritatea locala 16.954,80 lei. 

  

Total valoare cota cofinantare suportata de autoritatea locala - 252.824,40 

lei. 

 Astfel, pentru initierea demersurilor in vederea extinderii sistemului, se 

impune necesitatea emiterii unei HCL prin care se aproba: 



- efectuarea investitiei de extindere a sistemului de distributie a gazelor naturale pe 

ulitele si drumurile comunale mentionate mai sus; 

- aprobarea incheierii contractului de cofinantare, in care se mentioneaza si cedarea 

gratuita a investitiei in patrimoniul operatorului; 

- desemnarea primarului comunei ca persoana semnatara contractul de cofinantare 

si a documentelor necesare realizarii investitiei.     

 

   Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 13  

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 9  / 12.07.2016. 

 

4. Proiect de hotarare privind efectuarea unui amenajament silvic pentru 

punerea in valoare a masei lemnoase din padurea fostei Unitati Militare Lazaresti si 

din padurea Valea Cantonului. 

Dl primar – trebuie efectuat un amenajament silvic, fiind pacat ca padurea 

sa dispara, evitandu-se astfel taierile ilegale si sustragerea de material lemnos. 

Trebuie avut in vedere ca aceste suprafete de padure sunt foarte imbatranite, 

necesitand frecvent lucrari de ecologizare. Firmele de specialitate in domeniu, pot 

efectua asemenea lucrari la un pret de 50 lei / ha, de la 100 ha in sus. Astfel, langa 

cele 22,40 ha pe care le detine autoritatea locala Schitu Golesti, s-a purtat discutii si 

cu autoritatea locala Godeni care vine cu 25 ha dar si cu alte persoane fizice care 

detin fond forestier in zona. Una dintre aceste persoane detine o suprafata de 16 ha 

si doreste sa efectueze amenajament silvic pe aceasta suprafata de padure. 

Exploatarea masei lemnoase se va face de catre operatori autorizati. Mai 

mentioneaza ca materialul rezultat din exploatare urmeaza a fi vandut prin licitatie 

publica, sumele rezultate facandu-se venit la bugetul local.  

 

   Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 13  

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 10  / 12.07.2016. 

 

5. Proiect de hotarare privind amenajarea unui numar de 5 platforme 

betonate imprejmuite, pentru depozitare containere de gunoi menajer, amplasate pe 

drumurile comunale din zonele aglomerate. 

Dl Balca – propune schimbarea modalitatii de colectare la nivel de comuna, 

in sensul achizitionarii unei masini de gunoi, iar aceasta operatiune sa fie 

coordonata de catre administratia locala. 

Dl primar – in acest moment nu se poate schimba modalitatea de colectare. 

Avem in derulare un parteneriat cu un operator in domeniu prin care se face 

colectare selectiva la nivelul judetului Arges, in cadrul unui proiect – pilot finantat 

din fonduri structurale. Mai mult, pentru a se elimina disconfortul cetateanului, se 

va suplimenta in prima faza numarul de containere, cu inca trei. 

Dl Palaghiu – este pobila si colectarea din poarta in poarta, dar pretul este 

mult mai mare, ridicandu-se la 8-9 lei / mc de deseuri. 

Dl Tudor – pentru amenajarea celor cinci platforme se pot folosi stalpii si 

plasele recuperate de la celelalte platforme betonate, construite pentru depozitarea 



containerelor de gunoi. Pentru implementarea proiectului a fost obligatorie 

construirea acestor platforme betonate. 

Dl Palaghiu – in zona intrare gara, pe DC 11, unde se pot amplasa? La cat 

gunoi menajer se colecteaza acolo, zona va ajunge ca depozitul de gunoi de la Glina. 

Dl primar – ceva trebuie facut. Vom incerca sa imbunatatim acest segment 

prin desemnarea de responsabili de zona, care sa identifice persoanele ce 

depoziteaza si alt fel de gunoi, in afara celui menajer, in vederea tragerii acestora la 

raspundere. 

Dl Braga – propun administratiei locale ca dupa ce se efectueaza activitatea 

de colectare de catre cei de la Financiar Urban, beneficiarii de ajutor social sa 

curete in zona containerelor de gunoi toate resturile ramase in urma colectarii. 

Dl Palaghiu – la caminul cultural Lazaresti exista un singur loc unde se poate 

amenaja platforma betonata imprejmuita si anume  in fata unor proprietati private. 

Acest fapt va crea nemultumire si discomfort acelor proprietari. 

Dl Duta – incercam sa schimbam ceva, in ideea de a imbunatati modalitatea 

de depozitare si colectare a gunoiului menajer.     

 

   Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 13  

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 11  / 12.07.2016. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Constantin Balca 

 

 

 

 

                                                                                               Intocmit 

                                                                                               Consilier juridic 

                                                                                               Pavel Schiaucu  

 

 

 

 

 

 


