
 

JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 26.04.2016, in sedinta 

ordinara a Consiliului local Schitu Golesti 

 

 

Astazi, data de mai sus, in baza art. 39 (1) din Legea nr. 215 / 2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare si a Dispozitiei de convocare nr. 209 / 20.04.2016, in sediul consiliului 

local se desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti. 

 La sedinta participa 15 consilieri. Din partea primariei, la sedinta 

participa dna. Horeboiu Cristina compartiment financiar - contabil si dl Luca 

Ion sef SCUP. Mai participa si dnii Bogatescu Viorel si Predoiu Dafinel locuitori 

ai comunei. 

Consilierul juridic informeaza ca dnul consilier Bogdan Dorobantu va 

conduce lucrarile sedintei ordinare.  

Presedintele supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare, care este 

aprobata in unanimitate. 

Presedintele de sedinta propune inceperea ordinii de zi cu doleantele dlor 

Bogatescu Viorel si Predoiu Dafinel. Acestia solicita amenajarea unui canal 

colector de preluare a apelor pluviale pe ulita Predoiesti.  

Dl viceprimar - se impune amenajarea unui canal colector. 

 Dl consilier Solomon - se impune amenajarea canalului colector, dar mai 

avem dale disponibile? Daca nu mai sunt dale disponibile propun amenjarea 

unor rigole betonate, dar trebuie avut in vedere ce bani exista in buget, deoarece 

aceste investitii sunt mai costisitoare. Cum mandatul actualului consiliu se 

apropie de sfarsit, mai mult ca sigur ca aceasta problema va fi solutionata de 

urmatorul consiliu.  

 Dl primar - propun emiterea unei hotarari de consiliu prin care sa se 

instituie obligativitatea ca toate proiectele de investitii ce constau in asfaltarea 

drumurilor comunale, sa contina si amenajarea de rigole / canale colectoare a 

apelor pluviale. 

 Dl consilier Duta - in toata comuna trebuie sa avem drumuri asfaltate si 

rigole / canale colectoare a apelor pluviale, altfel in timp aceste investitii se vor 

degrada rapid.    

 



 1. Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a 

consiliului local din data de 29.03.2016. 

 Presedintele de sedinta - exista obiectiuni cu privire la procesul verbal de 

la sedinta din luna martie? Daca nu, va propun sa il votam. 

 Supus la vot, procesul verbal de la sedinta anterioara a fost aprobat in 

unanimitate. 

 

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului din 

punctul Zavoi, Pod Raul Targului - Punte pietonala Boghez, nr. cadastral 80944, 

in suprafata de 4,23 ha.  

 Dl primar informeaza consiliul local ca s-a intocmit documentatia 

cadastrala a terenului in suprafata de 4,23 ha, dupa care s-a dezmembrat din 

aceasta suprafata  o bucata de 400 mp ce urmeaza a fi scoasa la licitatie publica 

pentru construirea unei distilarii (povarna). 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 15 

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 36  / 26.04.2016. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate 

pentru concesionarea unui teren in suprafata de 400 mp situat in punctul Zavoi - 

Raul Targului. 

Dl primar informeaza consiliul local ca in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 219 / 1998 a fost intocmit studiului de oportunitate cu privire la 

necesitatea concesionarii terenului, care este data de faptul ca in comuna (cu 

potential pomicol si o populatie de 5.000 locuitori) nu exista nicio povarna 

autorizata. Producatorii fabrica rachiuri naturale fie in gospodaria proprie 

utilizand instalatii improvizate (fara a se respecta normele de protectie a 

mediului), fie la distilarii autorizate din alte comune invecinate.  

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 15 

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 37  / 26.04.2016. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

concesionarea unui teren in suprafata de 400 mp, situat in punctul Zavoi - Raul 

Targului. 

Consilierul juridic aduce la cunostinta consiliului local ca in conformitate 

cu prevederile Legii nr. 219 / 1998 privind regimul concesiunilor si a Ordonantei 

de Urgenta nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica, a fost intocmit de catre expert tehnic si evaluator Aldea 



Gheorghe raportul de evaluare al terenului in suprafata de 400 mp, tinand cont 

de urmatoarele aspecte: 

- valoarea estimata a terenului in functie de valoarea altor terenuri comparabile 

si preturile acestora; 

- rationamentul de estimare a valorii de piata a terenului; 

- rationamentul de estimare a redeventei; 

- metoda comparatiei vanzarii altor terenuri similare. 

 Dl primar informeaza ca redeventa ce urmeaza a fi achitata de catre 

concesionar se ridica la 45 euro / an sau echivalentul in lei la cursul BNR din 

ziua efectuarii platii. Valoarea estimata pentru redeventa se va actualiza in 

fiecare an cu rata de inflatie, cu conditia ca aceasta sa fie sub 10 %. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 15 

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 38  / 26.04.2016. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini si a 

Instructiunilor pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren in 

suprafata de 400 mp, situat in punctul Zavoi - Raul Targului. 

Consilierul juridic informeaza ca in Caietul de sarcini se regasesc 

informatii cu privire la descrierea si identificarea bunului ce urmeaza a fi 

concesionat, destinatia sa, conditiile de exploatare si obiectivele de ordin 

economic, financiar, social si de mediu, durata concesiunii si redeventa, iar prin 

Instructiuni s-a reglementat modul de organizare si desfasurare a procedurii de 

concesionare.  

Presedintele de sedinta intreba membrii consiliului local daca mai au 

nelamuriri cu privire la acest punct, raspunsul fiind negativ. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 15 

voturi pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 39  / 26.04.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului pentru preluarea in 

patrimoniul Consiliului local a microbuzului scolar marca Fiat Ducato. 

Sef SCUP Luca Ion informeaza consiliul local ca prin Hotararea nr. 8 / 

21.04.2016, Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti a 

aprobat transferul cu titlu gratuit catre consiliul local Schitu Golesti a 

microbuzului scolar marca Fiat Ducato, dar fara schimbarea destinatiei. 

Dl consilier Duta propune preluarea microbuzului chiar cu sarcina 

impusa de Consiliul de Administratie al scolii. 

 



Dl Luca Ion - nu este avantajoasa preluarea, daca nu poate fi schimbata 

destinatia. Autoritatea locala doreste modificarea numarului de locuri a 

microbuzului, pentru a putea fi folosit pentru mai multe tipuri de activitati, cum 

ar fi: transportul echipei de fotbal la meciurile din deplasare, transportul 

muncitorilor si a uneltelor de munca la diverse activitati desfasurate pe raza 

comunei, transport elevi, etc.  

Dl consilier Solomon - propune preluarea microbuzului, specificand ca in 

situatia in care poate fi schimbata destinatia, adica 1 loc pentru sofer + 8 locuri 

pe scaune in interior, se va ocupa personal de omologarea acestuia. La acest 

numar de locuri microbuzul poate fi folosit pentru orice tip de activitati, inclusiv 

pentru transport elevi. 

Dl consilier Duta - trebuie schimbata destinatia pentru a putea fi condusa 

de un conducator auto cu categoria B. Daca nu poate fi schimbata destinatia, sa 

se predea microbuzul scolii, sa fie depozitat in curtea institutiei de invatamant si 

sa i se asigure paza. Daca doresc predarea catre consiliului local, directoarea sa 

fie de accord cu schimbarea destinatiei si sa semneze in acest sens.  

Dl consilier Solomon - scoala sa emita o negatie in care sa se mentioneze 

ca nu o mai foloseste pentru transportul elevilor. 

Dl consilier Sipoteanu - microbuzul se afla in inventarul primariei, 

situatie in care poate dispune de ea dupa nevoile institutiei. 

Dl consilier Solomon - in situatia in care problema nu poate fi rezolvata 

pe plan local, propun a se intocmi o adresa catre ISJ Arges prin care sa se 

solicite acordarea unei derogari pentru schimbarea destinatiei microbuzului 

scolar. 

Avand in vedere problemele aparute, acest punct de pe ordinea de zi se 

amana pentru sedinta urmatoare. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe 

trimestrul I 2016. 

Reprezentantul compartimentului financiar - contabil Cristina Horeboiu 

prezinta Raportul privind contul de executie al bugetului local de venituri si 

cheltuieli la data de 31.03.2016. Prevederile bugetare pe capitole de cheltuieli si 

diviziuni ale clasificatiei bugetare au fost aprobate in functie de baza legala a 

stabilirii veniturilor si a cheltuielilor, tinandu-se seama de prioritati in angajarea 

acestora, corelate cu sursele posibil de realizat. 

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 49 (12) din Legea nr. 273 / 2006 

privind finantele publice locale a fost supus spre analiza si aprobare consiliului 

local contul de executie bugetara. 

   

   Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 15 

voturi pentru.  



In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 40  / 26.04.2016. 

 

8. Prezentarea cererii nr. 3283 / 12.04.2016 a dnei Oproiu Cristina 

Daniela privind concesionarea directa a unui teren in suprafata de 6 mp pentru 

executarea retelei de gaze naturale. Proiect de hotarare.  

Luand in discutie cererea dnei Oproiu Cristina Daniela, consiliul local a 

dispus efectuarea unei vizite in teren pentru a analiza situatia la fata locului, 

urmand ca hotararea sa fie luata in sedinta ordinara din luna mai.  

 

9. Diverse. 

A fost luata in discutie cererea dnei Zamfir Daniela inregistrata la 

primarie sub nr. 3196 / 08.04.2016 prin care solicita inchirierea spatiului fostei 

frizerii situate in cladirea Postei Romane, pentru deschiderea unei activitati de 

frizerie. Consiliul local a avizat-o favorabil, urmand ca la sedinta din luna mai sa 

se emita o hotarare de consiliu in acest sens, prin care sa se stabileasca chiria si 

perioada pentru care se va incheia contractul de inchiriere.  

 

A fost supusa dezbaterii cererea unui grup de cetateni din satul Valea 

Pechii, Ulita Bisericii, inregistrata la primarie sub nr. 3570 / 20.04.2016, care 

solicita introducerea retelei de gaze naturale. 

Dl primar informeaza consiliul local ca Ulita Bisericii este prinsa in 

proiectul de asfaltare, insa daca se doreste introducerea retelei de gaze naturale 

se va renunta la investitia de turnare a covorului asfaltic in acest an. In urma 

discutiilor din consiliul local, consilierul de zona a mentionat ca are acceptul 

petentilor de a renunta la prezenta solicitare, urmand a se da curs investitiei de 

asfaltare. 

 

Cererea dlui Sutac Vasile inregistrata la primarie sub nr. 3012 / 

04.04.2016 prin care solicita inchirierea unei suprafete de teren de 30 m lungime 

si 10 m latime amplasata in fata casei sale, necesara protejarii animalelor si a 

unor bunuri personale.  

S-a conexat cererii dlui Sutac Vasile si petitia dlui Potcoava Nicolae 

inregistrata la primarie sub nr. 3262 / 11.04.2016 si prin care solicita aceeasi 

suprafata de teren. Mentioneaza ca ii lipseste din totalul terenului exact 

suprafata ceruta pentru inchiriere de dl Sutac Vasile. Mai mentioneaza domnia 

sa ca detine terenul cu titlu de proprietate nr. 137919 / 21.05.2008. 

Pentru solutionarea acestor cereri, urmeaza a i se pune in vedere dlui 

Potcoava Nicolae sa puna la dipozitia autoritatii locale documentatia cadastrala 

intocmita pentru terenul pe care il detine.    

 



S-a luat in discutie cererea dlui Grecu Ion inregistrata la primarie sub nr. 

2839 / 30.03.2016 si a dlui Grecu Florin inregistrata la primarie sub nr. 2841 / 

30.03.2016 prin care ambii solicita amenajarea unui canal colector de preluare a 

apelor pluviale in fata proprietatilor. 

Dl consilier Duta – cand se va face reabilitarea drumului se va avea in 

vedere si amenajarea canalului colector. 

Sef SCUP Luca Ion - daca se amenajeaza rigole betonate, trebuie sa se 

amenajeze si podete care sa asigure accesul in proprietate. 

Dl consilier Costea - trebuie sa se amenajeze rigole in acea zona. 

Dl viceprimar - de la Rusu pana in mal exista sant betonat.  

In urma analizarii situatiei din zona, consiliul local a stabilit ca se impune 

amenajarea unui canal colector betonat, prevazut cu podete care sa asigure 

accesul la proprietati. Aceasta lucrare se va efectua in viitor cand vor fi alocate 

sumele necesare realizarii investitiei. 

 

A fost supusa analizei consiliului local solicitarea unui grup de cetateni 

din satul Lazaresti, ulita Predoiu, inregistrata la primarie sub nr. 3546 / 

20.04.2016 cu privire la amenajarea unui canal colector al apelor pluviale.   

In urma analizarii situatiei din zona, consiliul local a stabilit ca se impune 

aceasta investitie, prevazuta cu podete care sa asigure accesul la proprietati. 

Aceasta lucrare se va efectua in viitor cand vor fi alocate sumele necesare 

realizarii lucrarii. 

 

A fost pusa in discutia consiliului local solicitarea dlui Vacaru Adrian 

inregistrata la primarie sub nr. 3461 / 18.04.2016 cu privire la alocarea unor dale 

pentru amenajarea unui canal colector al apelor pluviale pe o distanta de 

aproximativ 23 ml.    

Dupa finalizarea lucrarilor stabilite de catre consiliul local si incepute in 

anul 2015, in functie de stocul ramas disponibil, se va avea in vedere amenajarea 

acestui canal. 

 

A fost analizata si solicitarea dnei Bagneanu Cerasela inregistrata la 

primarie sub nr. 3411 / 14.04.2016 prin care solicita alocarea unui numar de 30 

dale de beton in vederea amenajarii unui canal colector al apelor pluviale. 

 Dupa finalizarea lucrarilor stabilite de catre consiliul local si incepute in 

anul 2015, in functie de stocul ramas disponibil, se va avea in vedere amenajarea 

acestui canal. 

Dna consilier Postoaca Donia - ce se intampla cu zonele ramase 

neasfaltate (Boceanu si Badea) sip e care nu s-a introdus retea de gaze?  

Dl primar - pana pe data de 05.05.2016 dl inginer Cernaianu va face o 

informare cu privire la costuri si la cota de cofinantare pentru aceasta investitie. 



 

Dl consilier Pela - solicita amenajarea drumului Costita prin impietruire 

(de la bomboana in sus). 

Dl primar - trebuie pietruit drumul, dar numai dupa introducerea 

acestuia in domeniul public.   

 

Dl consilier Oprescu - care a fost pozitia autoritatii locale in urma 

aparitiei articolului in ziarul Evenimentul Muscelean, referitor la Raportul 

intocmit de catre reprezentantul Curtii de Conturi? 

Dl primar - ce a aparut in ziar coincide cu ceea ce s-a prezentat in sedinta 

de consiliu, dupa intocmirea Raportului. Toate sumele au fost recuperate 

integral. 

 

Sef SCUP luca Ion - solicita aprobarea consiliului local pentru extragerea 

conductei ingropate, din padurea fostei UM Lazaresti, necesara construirii unui 

garaj auto. Membrii consiliul local sunt de acord in unanimitate. 

 

Dl consilier Boghez Grigorita - cum se rezolva problema scurgerii apelor 

pluviale din DN 73, care traverseaza proprietatea sa (gradina) pana la evacuarea 

in Raul Targului? 

Dl primar - propune achizitia unei suprafete de teren, introducerea 

acestuia in domeniul public si amenajarea unui canal de scurgere a apelor 

pluviale in Raul Targului. Totodata informeaza consiliul local ca se va reveni cu 

adresa catre CNADNR pentru rezolvarea problemei. 

 Dl consilier Boghez Grigorita - sa se faca o expropriere in vederea 

amenajarii santului de preluare a apelor pluviale. 

 

Dl consilier Manole Ion - incep vacile sa treaca la pasunat catre izlazul 

comunal tranzitand zona din fata proprietatilor private. Propune ca acestea sa 

fie duse la pasunat pe drumul luncii. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

BOGDAN DOROBANTU 

 

 

 

                                                                                             Consilier juridic 

                                                                                           Pavel Schiaucu 


