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PROCES VERBAL
incheiat astazi 27 .08.2019, in sedinta

ordinara a Consiliului local Schitu Golesti

Astazi, data de mai sus, in baza art. 133 alin. (1) din OUG 57 I 2019 privind Codut
administrativ si a Dispozitiei de convocare nr. 255 122.08.2019, in sediul consiliului local se
desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.

La sedinta participa 13 consilieri locali. Lipsesc Sipoteanu Cristian si Fatu Florin
Daniel. In calitate de invitati participa directorul scolilor de pe raza localitatii,
reprezentantul compartimentului contabilitate - Horeboiu Cristina si sef SCUP - Luca lon.

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Radoiu Ion Irinel va
conduce lucrarile sedintei ordinare. Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, cu
mentiunea ca aceasta va fi completata cu doua puncte, dupa cum urmeaza:

L. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare a
imobilului cu destinatia povarna, care apartine domeniului privat comunal, in vederea
vanzarii prin licitatie publica.

b. Informare privind colectarea gunoiului menajer pe semestrul I2019.
Supusa la vot, ordinea de zi completata, este aprobata in unanimitate.

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 30.07.2019.
- prezinta consilier juridic.

Consilierul juridic da citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de
30.07.2019. Nu sunt obiectiuni, este supus la vot si aprobat in unanimitate.

2. Informare cu privire la situatia scolilor de pe raza comunei la inceputul anului
scolar 2019 (conform circulara nr. 15692 107.08.2019 a Institutiei Prefectului - judetul
Arges). Raport privind rezultatele obtinute de elevii scolilor de pe raza comunei la
evaluarea nationala 2019.

- prezinta viceprimarul comunei si directorul scolilor de pe raza comunei.
La finele anului scolar 2018 - 2019, directorul scolilor de pe raza comunei, a

intocmit o lista de lucrari de reparatie si intretinere care trebuiesc rezolvate in vacanta de
vaYa.

Dl viceprimar - la scolile de pe raza comunei s-au efectuat urmatoarele lucrari:

1. La Scoala Gimnaziala nr. 1 Schitu Golesti:
- lucrari reparatie tocuri usi interioare;
- sudat banci si scaunel
- demolat soba;
- scos gard viu.

2. La Scoala Gimnaziala Lazaresti:
- montat balustrada si modificat scari la gradinta;
- montat balustrada acces elevi in scoalal



- lucrari de reparatie tocuri usi interioare;
- lucrari de reparatie a dusumelei in salile de clasa;
- lucrari de reparatie a fatadei;
- scos gard viu.

3. La Gradinita cu program normal Valea Pechii:
- lucrari de reparatii a peretelui spate scoalal
- lucrari de reparatie a acoperisului lamagazia scolii.

4. La Scoala Primara Rudarie:
- lucrari de reparatie a fatadei;
- sudat banci si scaune.

Dl viceprimar - mentionez ca nu s-a montat balustrada scari acces prescolari la
Scoala Gimnaziala nr. I Schitu Golesti, nu s-a scos gardul viu la Scoala Gimnaziala
Lazaresti si nu s-a reparat peretele din spatele cladirii la Gradinita cu program normal
Valea Pechii, lucrari care se vor realiza in perioada imediat urmatoare.

Dl Balca C. - pana la inceperea scolii se vor finaliza aceste lucrari?
Dl viceprimar - da.
Dl Tudor I. - va rog sa montati cateva placi de policarbonat pe gardul de la

gradinita din Valea Pechii, care da spre magazinul alimentar.
Dl viceprimar - acum doi ani s-a montat tabla pe toata lungimea gardului.
Dl Palaghiu M. - sunt probleme in obtinerea autorizatiilor de functionare a scolilor?
Dna Proca Dana directorul scolilor de pe raza comunei - nu.
Dl viceprimar - doresc sa va informez ca s-a rezolvat si problema cu priza de

pamant.

Dna Proca Dana directorul scolilor de pe raza comunei - prezinta Raportul general
privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2018 - 2019.

Aclivitatea munageriala - echipa manageriala din scoala s-a implicat activ si cu
profesionalism in proiectarea, organizarea, monitortzarea si evaluarea activitatii instructiv
- educative, precum si in folosirea eficienta a resurselor umane si materiale. Membrii
echipei au constientizat importanta muncii lor si si-au dezvoltat abilitatile manageriale, au
intarit rolul scolii in cadrul comunitatii si au inbunatatit imaginea acesteia.

S-a acordat o atentie deosebita diseminarii informatiilor referitoare la noutatile care
privesc asigurarea calitatii cadrelor didactice, elevilor, parintilor si partenerilor sociali,
prin derularea unor actiuni care sa imbunatateasca procesul instructiv - educativ.

Baza materiala - activitatea instructiv - educativa se realizeaza in patru unitati de
invatamant preuniversitar de stat, respectiv:

- o unitate de invatamant cu personalitate juridica;
- trei structuri de invatamant.

Prin sprijinul Primariei si al Consiliului local Schitu Golesti au fost montate
centrale termice pe gsze la toate scolile si gradinitele si s-au finalizat lucrarile de
anvelopare a Scolii Gimnaziale Schitu Golesti. De mentionat ca s-au efectuat permanent
Iticrari de intretinere a imobilelor - constructii si a curtilor scolilor si gradinitelor.

Primaria a alocat suma de 5.000 lei necesara achizitionarii unui numar de cinci kit-
uri interactive (table interactive, videoproiectoare si laptop-uri). Conform hotararii CA,
acestea au fost distribuite astfel:

- trei kit-uri la scoala Schitu Golesti;
- un kit la scoala Lazaresti;
- un kit la scoala Rudarie.



Tot cu sprijinul autoritatii locale au fost achizitionate un numar de sapte laptop-uri
pentru dotarea celor doua laboratoare de informatica.

Resurse umane - este asigurat numarul de personal cu pregatire de specialitate, la
nivelul unitatilor scolare de pe raza comunei. Din bugetul scolii s-au efectuat platile
necesare pentru cursuri de perfectionare, pentru categoriile de personal care nu au
acumulat numarul de 90 credite in ultimii cinci ani.

Raport privind evaluarea nationalu - rJin totalul de 29 elevi inscrisi in clasa a VIII - a
(l4la scoala Schitu Golesti si 15 la scoala Lazaresti), au fost adinisi la liceu un numar de 8
elevi, iar la scoala profesionala un numar de 12 elevi. Ceilalti noua elevi fie au ramas
repetenti, fie au abandonat scoala.

Activitati extrucurriculare - la nivelul scolilor de pe raza comunei s-au desfasurat un
numar de 2l activitati si doua proiecte antreprenoriale. In cursul anului scolar elevii
scolilor au participat la un numar de 35 concursuri si simpozioane si au desfasurat mai
multe activitati de voluntariat.

Un numar de 18 elevi din clasele V - VIII au participat la olimpiadele scolare
organizate la nivel judetean.

Suplimentar, s-au organizat la nivelul scolilor, cursuri de pregatire la limba si
literatura romana si la matematica, venind astfel in sprijinul elevilor care sustin examenul
de evaluare nationala.

Dl. primar multumeste directorului scolii pentru prezenta la sedinta consiliului local
si pentru raportul detaliat prezentat.

3. Proiect de hotarare privind instituirea obligatiei de plata a cheltuielilor pentru
utilitati de catre utilizatorii Caminului cultural Lazaresti.

- prezinta primarul comuneil
- avizeaza comisiile nr. I si nr. 3.

Dl primar - organizarea unor evenimente private (nunti, botezuri, majorate,
parastase, etc) genereaza in sarcina autoritatii locale costuri destul de mari pentru plata
consumului de gaze naturale, in special, dar si pentru energie electrica si apa. Propun ca in
afara taxelor pentru inchirierea Caminului cultural Lazaresti, care au un nivel rezonabil,
utilizatorii caminului sa achite si contravaloarea utilitatilor. Procedura se va desfasura
astfel:

- la preluarea de catre utilizator a Caminului cultural, se va consemna in procesul
verbal de predare - primire indexurile la utilitati (gaze naturale, energie electrica si apa);

- preluarea caminului de catre responsabilul acestuia, se va efectua tot pe baza de
proces verbal, in care se yor consemna noile indexuri ale utilitatilor si doar dupa ce
utilizatorul face dovada (cu chitanta eliberata de primaria Schitu Golesti) a platii
contravalorii consumurilor la utilitati.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul locul cu 13 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hotarurea Consiliului local nr, 47 / 27.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Biserica
Lazaresti a unui teren intravilan in suprafata de 139,60 mp, amplasat in Targul
saptamanal Lazaresti, care apartine domeniului public comunal, in vederea amenajarii
unei trapeze'oSala de mese cu bucatarie" si o camera maortuara, pentru enoriasii parohiei.

- prezinta primarul comuneil
- avizeaza comisiile nr. I si nr. 3.



Dl primar - Biserica Lazaresti a solicitat atribuirea unui teren in suprafata de
139,60 mp in 'fargul saptamanal Lazaresti, in vederea amenajarii unei trapeze (sala de
mese cu bucatarie) si o camera mortuara. In aceasta sedinta imi doresc sa finalizam
discutiile in aceasta problema, urmand a se trece la etapa urmatoare si anume proiect
tehnic, documentatii, avize, etc. Suprafata disponibila este cea mentionata mai sus. Camera
mortuara se va amenaja langa pompe funebre (aceasta fiind singura posibilitate), iar la
sala de mese se va diminua numarul de scaune.

Atribuirea terenului se face cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr.
489 I 2006 privind cultele religioase si prevederile Codului civil. Propun ca terenul sa fie
atribuit pe o perioada de 40 ani.

Dl Patrascu F. - comisia a dat avrz negativ, intrucat ar fi necesara o suprafata mai
mare.

Dl primar - se va reduce numarul de scaune de la 108 la 84 si pe diferenta de
suprafata se va amenaja camera mortuara.

Dl Oprescu D. - cine face investitia la pompe funebre?
Dl primar - dna Cojocariu Florentina, careia i s-a atribuit contractul de inchiriere a

terenului.

Supus lo vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul locul cu 12 voluri pentru
si o abtinere (dl Palaghiu Marciel).

In scest sens, afost emisa hotsrarea Consiliului local nr. 48 / 27.08.2019.

5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta constand in
alocarea unei cantitati de 1 mc material lemnos de esenta rasinoase, necesar pentru
refacerea locuintei distruse a dlui Iamandica Catalin.

- prezinta primarul comuneil
- avtzeaza comisiile nr. 1, nr. 2 si nr. 3.

Dl primar - prin cererea adresata autoritatii locale Schitu Golesti, dl Iamandica
Catalin solicita acordarea unui ajutor de urgenta care consta in alocarea unei cantitati de
material lemnos, intrucat la data de 10.06.2019 i-a fost distrusa locuinta personala, in urma
unui incendiu. In sustinerea celor mentionate mai sus sta procesul verbal de interventie nr.
344 I 10.06.2019 intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, prin
Departamentul de Pompieri Campulung.

In urma efectuarii anchetei sociale din data de 13.06.2019, s-a constatat ca in imobil
nu se mai poate locui, acesta necesitand o renovare capitala. Mentionez ca i-a fost acordata
cu titlu de ajutor de urgenta si suma de 1.500 lei.

Propun in acest sens, alocarea unei cantitati de 1 mc material lemnos (cherestea) de
esenta rasinoasa.

Supus la vot, proiectul de hotarsre afost aprobut de consiliul locsl cu 13 voturi penlru.
In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 49 / 27.08.2019.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare L
imobilului cu destinatia povarna, care apartine domeniului privat comunal, in vederea
yanzarii prin licitatie publica.

- prezinta primarul comunei;
- avtzeaza comisiile nr. I si nr. 3.

Dl primar - dl Chita Pavel si-a manifestat intentia de a achizitiona imobilulul in
care a functionat povarna si a solicitat autoritatii locale Schitu Golesti demararea
procedurilor in acest sens. In imobilul in cauza nu se mai desfasoara niciun fel de activitate
de foarte multi ani. In situatia in care nu luam nicio masura cu acest imobil, in scurt timp
va fi nevoie sa il demolam, intrucat este uzat si fizic si moral.



Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat cle consiliul local cu 13 voturi pentru.
In ucest sens, a fost emisa hoturarea Consiliului local nr. 50 / 27.08.2019.

7" Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 416 12001, in luna
iulie 2019.

- prezinta sef SVSU Nicoara Gheorghe.
In luna august beneficiarii de ajutor social au desfasurat o serie de activitati, dupa

cum urmeaza:
- ecologizarea strazilor si ulitelor din comunal
- lucrari de intretinere a domeniului public si privat din crimuna;
- ecologizarea spatiilor aferente unitatilor de invatamlnt, a dispensarului si a

bisericilor;
Dl Tudor I. - persoanele care nu efectueaza nicio ora, primesc ajutor social?
Dl Nicoara Ghe. - nu primesc.

8. Informare privind colectarea gunoiului menajer pe semestrul I2019.
- prezinta sef SCUP Luca Ion.

In primul semestru al anului 2019 s-au colectat 326,62 tone, comparativ cu aceeasi
perioada a anului 2018 in care s-au colectat 602,55 tone gunoi menajer de la populatie.
Dupa cum se observa, cantitatea de gunoi s-a redus cu aproximativ 40 oh, datorita
colectarii diu poarta in poarta. Totodata a crescut semnificativ cantitatea de ambalaje
reciclabile ,261820 tone in primul semestru al anului 2019 comp arativ cu 7 tone colectate in
primul semestru al anului 2018. Numarul de persoane care au achitat contravaloarea
acestui serviciu este de 3.250 in anul 2018, iar aceasta pondere incercam s-o mentinem si
anul acesta chiar daca taxa de salubrizare L crescut de la 4 la 6 lei / pers. / luna.

Raportat la acest numar de locuitori si la pretul de 391,70 lei i tona (pret care
cuprinde TVA si taxa de 30 lei reprezentand contributia pentru economia circulara)
rczulta un pret de 6,54 lei / persoana. Pentru a mentine acest pret, trebuie mentinuta o

colectare de 50 tone / luna, sau cresterea numarului de persoane care achita contravaloarea
acestui serviciu.

Dl. primar- era necesara o astfel de anahza pentru primul semestru al acestui an
pentru ca s-a trecut la un nou sistem de colectare, din poarta in poarta si la un nou sistem
de tarifare "Platesti cat arunci!". Pe de alta parte, populatia comunei trebuie sa

constientizeze ca o colectare selectiva poate reduce pretul / persoana, iar aceasta
constientizare trebuie sa inceapa inclusiv cu noi, alesii locali si personalul primariei, Scot in
evidenta acest aspect, intrucat inca se mai depisteaza in pubele pet-uri, cartoane, hartie si
sticle care ar putea fi colectate selectiv in prima si a treia zi de joi din luna. De asemeni, ar
trebui eliminate din pubele resturile vegetale, iarba si crengile.

9. Diverse.

Dl primar - as dori sa va fac o scurta informare in legatura cu anumite investitii si
anume:

- in legatura cu investitia t'Canalizare ape menajere si statie de epurare in comuna
Schitu Golesti, jud. Arges - etapa I" as dori sa va informez ca in procent de 80% statia de
epurare este realizata. S-a incorporat in sol 1,8 km de retea. Prin MDRAP s-a decontat
pana in prezent constructorului suma de 2rl mil. lei.
'.1 - podul de la Yalea Pechii - se lucreazalapartea de armatura, iar in2 -3 zile se va
turna betonul; in urmatoarele 30 de zile lucrarea va fi finalizatal s-a platit pana in prezent
constructorului pentru situatiile de lucrari suma de 501 mii lei.



- la Caminul cultural Schitu Golesti constructorul a inceput aprovizionarea cu
material lemnos pentru acoperis si consolidarea fundatiilor, iar in prima parte a lunii
septembrie lucrarile vor reincepe.

- cea mai mare problema o intampinam cu investitia de extindere a retelei de
alimentare cu gaze a anumitor zolne din comuna si aici ma refer la zonele pentru care am
incheiat contract cu SC Distrigaz Sud Retele, facturile pentru lucrarile de extindere retele
executate se trimit greu de catre Distrigaz, noi ii rugam sa ni le trimita ca sa facem plata.
Se apropie iarna si oamenii au nevoie de gaze. S-au realizat in acest an extinderi pe 6 ulite
laterale, am primit facturile si am efectuat plata pentru 2 dintre ele; mai sunt 4 in faza de
documentatie tehnica, iar pentru Ulita Vlasceanu aceasta se afli intr-o faza mai avansatal

- s-a inceput si lucrarea de racordare a satului Loturi la reteaua magistrala de apa a

minicipiului Campulung, contractul de executie este incheiat pentru 90 zile dar executia va
fi executata intr-un timp mult mai scurt; oricum au fost necesare, dupa cum stiti si alte
avize decat cele solicitate initial, multe din ele au generat costuri, si Hidrolelectrica ne-a
impus la supratraversare o protectie din otel, astfel incat sumele alocate initiat in buget
pentru aceasta lucrare nu acopera toate costurile, urmand a se face o suplimentare, printr-
o rectificare bugetara in lunile urmatoare.

Dl Braga I. - in ce stadiu se afla investitia de racordare a sistemului de alimentare cu
apa din satul Loturi la reteaua municipiului Campulung?

. i1 Dl primar - in scurt timp lucrarile vor fi finalizate, cel mult 2 saptamani.

Dl Palaghiu M. - la cele trei scoli de pe raza comunei sunt montate camere de luat
vederi la intrarile si iesirile din scoli?

Dl viceprimar - la scoala din Schitu Golesti sunt montate. La celelate scoli nu stiu
sigur, dar ma informez si apoi va comunic.

Dl Palaghiu M. - va rog sa montati scandurile lipsa la puntile de la Ghitulesti si
Boghez.

Dl viceprimar - s-au montat luni.
Dl Patrascu F. - la sistemul de iluminat public stradal (pe partea drepta a sensului

de mers Pitesti - Campulung) sunt becuri arse.
Dl viceprimar - va fi anuntata firma care asigura mentenanta sistemului de iluminat

stradal, pentru inlocuirea acestora.
Dl Cioaca F. - va rog sa verificati si podul de la Linioara si sa inlocuiti scandurile

degradate.
Dl viceprimar - in cel mai scurt timp verificam si acest pod.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
RADOIU ION IRINEL

Intocmit
Consilier juridic
Pavcl Schiaucu


