
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 20.12.2016, in sedinta 

ordinara a Consiliului local Schitu Golesti 

 

 

 

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

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

si a Dispozitiei de convocare nr. 318 / 14.12.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 13 consilieri locali (lipsesc Fatu Florin Daniel Copaescu 

Costel). In calitate de invitati participa: sef SCUP Luca Ion si reprezentantul 

compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Oprescu 

Nicolae Dorinel va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

Dl presedinte supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare, care a fost 

aprobata in unanimitate.  

 

1. Program de datini si obiceiuri de iarna prezentat de ansamblul folcloric 

“Hora” al Caminelor culturale din comuna Schitu Golesti. 

Instructorul Ion Horobeanu impreuna cu membrii ansamblului folcloric 

Hora au prezentat un program artistic specific sarbatorilor de iarna.  

 

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29.11.2016. 

Consilierul juridic a dat citire hotararilor adoptate in sedinta ordinara din 

luna noiembrie, dupa care presedintele de sedinta a supus la vot procesul verbal al 

acelei sedinte, care a fost aprobat in unanimitate. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de scutiri  de la plata 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, pentru persoanele beneficiare 

ale Legii nr. 341 / 2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au 

contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989. 

 

Consilier juridic - in baza Legii nr. 341 / 2004 beneficiarii de Certificat de 

revolutionar care au adresat cereri consiliului local pot beneficia de anumite 

facilitati fiscale, cum ar fi scutirea impozitului datorat pentru cladirea folosita ca 

domiciuliu sau alte cladiri aflate in proprietatea sa cat si pentru terenul aferent 

cladirii de domiciliu sau alte terenuri aflate in coproprietatea sa. Aceste facilitati pot 

fi acordate doar prin hotarare a consiliului local. Persoanle care au solicitat 

acordarea acestor facilitati sunt: Chita Pavel, Miloiu Ion, Tica Ion, Balca Emilian, 

Cesauanu Cornel si Tanase Ion.  

 



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. 65  / 20.12.2016. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asfaltarii in cadrul proiectului 

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

Golesti, judetul Arges” a Ulitei Buduroi (pentru care este realizat proiectul) si 

pentru renuntarea la asfaltarea Ulitei Poiana Sorii de la pichetul 6-13. 

Dl primar – proiectul se apropie de finalizare, insa trebuie sa aveti in vedere 

faptul ca pe Ulita Draganescu nu a fost executata proiectarea. Proiectul de asfaltare 

a fost executat pe Ulita Buduroi si are ca punct terminal familia Draganescu. Insa, 

in cursul anului 2017 pe aceasta ulita se va introduce retea de alimentare cu gaze si 

ulterior se va asfalta. S-a proiectat pentru asfaltare Ulita Poiana Sorii pe ambele 

tronsoane, stanga - dreapta. Insa, pe segmentul din dreapta exista pe rolul 

Judecatoriei Campulung un litigiu intre UAT Schitu Golesti si numita Gavrila 

Pasca privind o actiune de revendicare imobiliara, situatie in care se renunta la 

asfaltarea acestui tronson de ulita, pana la pronuntarea unei sentinte definitiva si 

irevocabila. Aici este de amintit si faptul ca, la aparitia utilajelor pe ulita, Gavrila 

Vasile (sotul dnei Gavrila Pasca) a pus in vedere constructorului sa nu intre pe ulita 

si sa nu efectueze niciun fel de lucrare, pana la finalizarea procesului.      

 

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. 66  / 20.12.2016. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului 

local la data de 15.12.2016. 

Reprezentant compartiment contabilitate – 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, correlate cu sursele posibil de realizat.  

 

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. 67  / 20.12.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii sumei aferente chiriei 

datorate de locatarul II Zamfir Daniela cu contravaloarea imbunatatirilor aduse 

spatiului cu destinatia de “Frizerie” amplasat in incinta Postei Schitu Golesti. 

Dl primar – prin contractul de inchiriere nr. 5421 / 01.07.2016 incheiat intre 

comuna Schitu Golesti si II Zamfir Daniela a spatiului de prestari servicii cu 

destinatia de “Frizerie” a fost predat chiriasului spatiul in stare de functionare, cu 

imbunatatiri care constau in: 

a. montare usa si geam termopan; 

b. montare contor pasant; 

c. montare chiuveta si linoleum; 

d. montare prize si intrerupatoare; 

e. mobilier; 



Aceste imbunatatiri descrise mai sus au fost efectuate de fostul chirias Sirbea 

Elena Aurelia, contravaloarea lor ridicandu-se la suma de 1.500 lei. 

Aceste imbunatatiri au fost predate in totalitate actualului chirias II Zamfir 

Daniela, care la preluarea spatiului de la vechiul locatar, l-a despagubit pe acesta cu 

suma de 1.500 lei. Autoritatea locala doreste ca la expirarea contractului de 

inchiriere, aceste imbunatatiri sa ramana in patrimoniul sau.  

Dl Solomon – cine a aprobat efectuarea acestor investitii de catre Sarbea 

Elena? 

Dl Sipoteanu – cand a efectuat investitiile, au fost respectate prevederile 

contractuale? 

Dl Solomon – daca nu a avut aprobarea autoritatii locale si daca nu au fost 

prevederi contractuale care sa ii permita efectuarea acestor investitii, ar trebui 

facuta o evaluare a acestora, pentru a se cunoaste cuantumul lor.  

  

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. 68  / 20.12.2016. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare 

pentru stabilirea pretului de pornire a licitatiei pentru terenul situate in punctual 

Orasel minier, care apartine domeniului privat comunal, in vederea vanzarii.  

Dl primar – mai multe persoane si-au manifestat intentia de a achizitiona 

terenul din punctual Slaniceanu . Pentru a stabili pretul de pornire a licitatiei 

trebuie intocmit Raport de evaluare.  

  

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. 69  / 20.12.2016. 

 

8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2016. 

Reprezentant compartiment contabilitate Horeboiu Cristina – prin adresa 

CJ Arges s-a alocat suma de 15 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu 

cerinte educationale speciale, iar prin adresa Administratiei Judetene a finantelor 

Publice s-a comunicat pe de o parte suplimentarea cotelor din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 19 mii lei, iar pe de alta parte 

diminuarea sumelor defalcate din TVA cu suma de 21 mii lei. 

 

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. 70  / 20.12.2016. 

   

9. Prezentarea cererii dnei Dumitru Georgiana Ligia cu privire la scutirea 

penalitatilor de intarziere asupra impozitului datorat pentru imobilul detinut pe 

raza comunei Schitu Golesti.  

Consilier juridic – conform legislatiei, si aici ma refer la Legea nr. 227 / 2015 

privind Codul fiscal, la art. 456 alin. 2 lit. k sunt stipulate categoriile de persoane 

care beneficiaza de scutire si anume persoanele ale caror venituri lunare sunt mai 



mici decat salariul mini brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de 

soma sau ajutor social. Ori, dna Dumitru Georgiana lucreaza cu contract de munca 

in Anglia si obtine venituri mult mai mari.  

Tot la acest punct va supun spre analiza si solicitarea dlui Mosoiu Sebastian 

cu privire la diminuarea sau scutirea impozitului datorat pe cladiri si teren. Si in 

situatia sa veniturile depasesc baremurile stabilite de textul de lege.    

 

10. Proiect de hotarare privind renuntarea la dezmembrarea efectuata in 

anul 2009 pentru imobilul denumit Spital minier si pentru aprobarea noii propuneri 

de dezmembrare a imobilului mai sus amintit. 

Dl primar – se merge in continuare cu procedura de concesiune a fostului 

Spital minier. Va propun o alta modalitate de dezmembrare, intrucat aici se doreste 

a se construi si o gradinita cu program prelungit. In acest sens ar fi nevoie de o 

suprafata de 2.000 mp. 

Dl Solomon – daca se merge pe ideea de concesiune a Spitalului minier, eu va 

propun a se lua in calcul si posibilitatea unui schimb de teren pentru constructia 

gradinitei in alta parte. 

Dl primar – este buna si aceasta varianta si nu trebuie exclusa. 

Dl viceprimar – intentia autoritatii locale este de a avea o gradinita cu 

program prelungit (after school) in partea nordica a comunei. Si cum la Spitalul 

minier exista teren disponibil, am considerat cea mai buna varianta amplasarea 

gradinitei in acest loc.   

Dl Solomon – daca se doreste amplasarea gradinitei in curtea Spaitalului 

minier, va propun urmatoarea varianta de dezmembrare: 

- 2.000 mp teren pentru gradinita; 

- 10 mp teren pentru biserica, necesar amplasarii clopotnitei; 

- diferenta de teren pentru Spitalul minier si cladirile aferente. 

Dl primar – eu va propun urmatoarea varianta de dezmembrare: 

- lotul 1 – 3.440 mp categoria de folosinta curti-constructii; 

- lotul 2 – 510 mp – catgoria de folosinta arabil; 

- lotul 3 – 2.701 mp – categoria de folosinta curti-constructii si arabil. 

  Presedintele de sedinta supune la vot cele doua variante propuse. Varianta 

dlui Solomon a fost aprobata cu 7 voturi pentru.  

 

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. 71  / 20.12.2016. 

 

11. Diverse. 

Dl Palaghiu – dle viceprimar in zona Gruia pe trotuar, sunt depozitate foarte 

multe deseuri, care trebuiesc colectate si depozitate unde le este locul. 

Dl Tudor – solicit executivului sa faca o informare asupra iluminatului 

public si anume cine asigura mentenanta sistemului, ce sume se cheltuiesc, etc. 

Dl Balca – dl primar, in legatura cu achizitia unui buldoexcavator prin GAL, 

ce informatii noi mai aveti?  

Dl primar – in legatura cu acest program putem avea mai multe informatii 

prin luna martie 2017. 



Dl Solomon – din punctul Carnaru pana la dl consilier Ion Copaescu nu sunt 

becuri la iluminatul public stradal.  

Dl Istrate – trebuie verificat iluminatul public stradal in toata comuna. 

Dl viceprimar – se va face o verificare la nivel de comuna. 

Dl Solomon – ce costuri au generat pistele betonate (parcarile) de la scoala? 

Dl Oprescu – cati metrii cubi de scandura a rezultat din taierea brazilor?    

Dl viceprimar – aproximativ 3,50 metrii cubi de scandura, restul deseuri. 

 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

OPRESCU NICOLAE DORINEL 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Intocmit                                                                       

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                              Pavel Schiaucu 

 

 

 


