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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. 85 / 24.08.2016, in sediul consiliului 

local se desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti. 

La sedinta mai participa dl Heroiu Gheorghe – presedinte AUPCCA Schitu 

Golesti si dna Stancu Camelia. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Braga Iliuta 

Leonard va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

Dl Solomon Ion propune ca sedinta sa inceapa cu sesizarea dnei Stancu. 

In acest sens, se ia in discutie petitia dnei Stancu Camelia, care aduce la 

cunostinta consilierilor locali faptul ca in parcul din spatele Caminului cultural 

Schitu Golesti copii de toate varstele joaca fotbal in incinta parcului, producand 

pe de o parte discomfort celorlalti utilizatori ai parcului, iar pe de alta parte 

producand pagube cladirilor din jur.  

Dl primar – exista un Regulament pentru parcurile de joaca de pe raza 

comunei, afisat la fiecare parc si care este obligatoriu a fi respectat. 

Dna Stancu – venim obositi dupa o zi de serviciu si zgomotul care se 

produce din parc creeaza o stare neplacuta. 

Dl viceprimar – pana cu ceva timp in urma, copiii jucau fotbal in fata 

Caminului cultural. Daca doresc sa joace fotbal, o pot face in curtea fostului 

Spital minier. Sa joace mingea in parc, dar nu fotbal. 

Dl Palaghiu – s-a smuls acoperisul de la toaleta, s-au degradat si s-au 

decolorat zidurile, s-au produs si se vor produce multe alte pagube, daca nu se 

gaseste o solutie de rezolvare a acestei probleme. 

Dna Stancu – copiii lui Carata Ion si Negru Vasile sunt cei care dau tonul 

la tot ceea ce se intampla in parc. Va rog sa ii atentionati. 

Dl primar – se amana discutia pentru sedinta ordinara din luna septembrie, 

cand pe ordinea de zi va fi introdus punctul cu actualizarea Regulementului 

parcurilor de joaca, dupa care se va intocmi adresa si catre Sectia de Politie nr. 

14, pentru respectarea Regulamentului. 

 

 

 



1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 26.07.2016.  

 

Supus la vot, procesul verbal de la sedinta ordinara anterioara a fost 

aprobat in unanimitate.   

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii si taierii arborilor 

de pe pasunile Valea Florii si Valea Pechii.  

 

Dl Heroiu – trebuie desfasurata o activitate de ecologizare a a pasunilor 

amintite, prin marcare si taierea arborilor crescuti spontan. Ce se taie de pe aceste 

pasuni, v-a intra in inventarul primariei. 

Dl Solomon – dl Heroiu sa se ocupe de marcare si taiere. Sa scoata lemnul 

din padure si sa-l aduca la primarie.  

Dl Fatu – nu se ajung banii de la Asociatie nici pentru problemele curente. 

Dl Heroiu – Asociatia plateste redevente pentru pajisti, intretinere, 

curatenie, zilieri, etc. 

Dl Solomon – trebuie identificata o solutie ca animalele sa nu mai circule 

pe strada. Referitor la paza padurii care apartine primariei, va aduc la cunostinta 

ca singurul Ocol care poate prelua aceasta activitate este Directia Silvica 

Muntenia. 

Dl Patrascu – presedintele Asociatiei sa prezinte o situatie a incasarilor pe 

anul 2015.  

 Dl primar – dl presedinte sa intocmeasca situatia pentru sedinta ordinara 

din luna septembrie. 

Dl viceprimar – intocmim adresa catre Ocol sa faca marcare. 

Dl Patrascu – sa nu se taie haotic. Sa se taie responsabil si doar ceea ce este 

nevoie pentru ca suprafetele de pajisti sa intre la finantare. 

 

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. 30  / 30.08.2016. 

 

3. Informare privind starea scolilor de pe raza localitatii la inceput de 

an scolar.  

 

Dl viceprimar – in data de 12.09.2016 toate scolile vor fi in stare de 

functionare. S-au efectuat lucrari de reparatii ale salilor de clasa, desfundarea 

cosurilor de fum, verificarea sistemului de iluminat din salile de clasa si a 

toaletelor, ecologizarea curtilor, etc.  

Dl Tudor – la gradinita de la Valea Pechii ar trebui refacut gardul 

imprejmuitor. 

Dl viceprimar – la gradinita din Valea Pechii mai trebuie refacuta toaleta, 

magazia de depozitare, etc. 

Bl Balca – sa se monteze o centrala pe gaze la gradinita de la Valea Pechii. 



Dl Palaghiu – amenajarea holului de la gradinita Lazaresti s-a facut fara a 

se tine seama de faptul ca salile de clasa nu vor mai fi bine luminate cu lumina 

solara. 

Dl viceprimar – dar vi se pare corect ca pe timpul rece copiii sa iasa prin 

frig pentru a merge la toaleta? Pentru acest aspect am luat decizia de a inchide 

holul. 

 

4. Raport privind evaluarea nationala 2016. 

 

Directorul coordonator al scolilor de pe raza localitatii a prezentat 

Consiliului local situatia copiilor care au absolvit clasa a VIII – a, au sustinut 

exemenul de evaluare nationala si au acces la licee. 

 

5. Proiect de hotarare privind completarea organigramei si a statului 

de functii ale aparatului primarului comunei Schitu Golesti si a serviciilor 

publice din subordinea Consiliului local. 

 

 Dl primar informeaza Consiliul local ca Directia de Sanatate Publica 

Arges si Institutia Prefectului au solicitat autoritatilor locale sa infiinteze posturi 

de mediator sanitar si expert pe probleme de romi. Totodata, avand doua 

microbuze, ar fi nevoie de inca un sofer pentru microbuzul parcat in curtea 

institutiei si care nu poate fi folosit tocmai din acest motiv. Datorita faptului ca 

numarul de curse necesar transportului elevilor la scoala si de la scoala acasa este 

foarte mare, se impune angajarea a inca unui sofer. Tot aici amintesc ca trebuie 

avut in vedere ca microbuzul scolar este folosit si pentru activitati extrascolare 

(olimpiade, activitati sportive si culturale, etc.). In acest sens va propun 

completarea organigramei cu cele trei posturi.  

 

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. 31  / 30.08.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind actulizarea Consiliului consultative 

pentru protectia consumatorilor, constituit la nivel consultativ. 

 

Dl primar – la fiecare mandat de 4 ani, dupa constituirea Consiliului local 

trebuie actualizat Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor, constituit 

la nivel local.  

Astfel, in urma discutiilor din plenul consiliului local, s-a propus 

urmatoarea componenta a consiliului: 

      - Duta Iulian viceprimar – presedinte; 

      - Ciculescu Ion asociatia pentru protectia consumatorilor Campulung – 

vicepresedinte; 

-     Popescu Florin – reprezentant Sectiei de Politie nr. 14 Schitu Golesti; 



- Baciucu Gabriel medic veterinar sau Bucur Bogdan tehnician veterinar – 

membru;   

- Enache Andreea reprezentant medici de familie – membru; 

- Braga Iliuta Leonard consilier local – membru; 

- Tudor Ion consilier local – membru; 

- Copaescu Ion Costel consilier local – membru; 

- Oprescu Nicolae Dorinel consilier local – membru.  

 

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. 32  / 30.08.2016. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a 

terenului in suprafata de 2.000 mp amplasat langa scoala Schitu Golesti, in 

vederea achizitionarii. 

 

Dl primar – SC Quest Partners a intocmit Raportul de evaluare al terenului 

in suprafata de 2.000 mp amplasat langa scoala Schitu Golesti, avand ca 

coproprietari pe Stroian Dragos Andrei Longinus si pe Stroian Ioana Paula, pe 

care autoritatea locala are intentia de al achizitiona pentru construirea salii de 

sport. Astfel, a fost stabilita valoarea de piata al acestuia in conformitate cu 

Standardele de Evaluare a bunurilor ANEVAR, la pretul de 5 euro / mp. Prin 

negociere, terenul se poate achizitiona la un pret mai mic de 5 euro, in niciun caz 

nu se poate oferi un pret mai mare.   

 

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. 33  / 30.08.2016. 

 

8. Proiect de hotarare privind solicitarea finantarii in vederea 

realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru pentru terenurile 

situate in extravilan.  

 

Dl primar – prin adresa OCPI nr. 853 / 19.08.2016 UAT Schitu Golesti a 

fost instiintata ca I s-a repartizat suma de 135.000 lei pentru cadastrarea 

sectoarelor de teren situate in extravilanul comunei avand ca titulari ai dreptului 

de proprietate persoane fizice si persoane juridice. In acest sens, potrivit 

procedurilor din Specificatiile tehnice, este necesara emiterea unei hotarari a 

Consiliului local pentru solicitarea finantarii lucrarilor cu suma mentionata mai 

sus, pentru derularea procedurilor de cadastrare a terenurilor.  

 

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. 34  / 30.08.2016. 



 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului in 

suprafata de 84.464 mp din punctul “La Banica”. 

 

Dl primar – va supun atentiei propunerea de dezmembrare a terenului din 

punctual “La Banica” in suprafata de 84.464 mp in patru loturi, 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 (solicitare SC Pietro Fontana Romania). 

 Dl Solomon – SC Fontana sa achizitioneze intai terenul pe care l-au 

concesionat si apoi sa solicite o alta concesiune. 

 Dl primar – si daca urmeaza a se face o procedura de concesiune pentru SC 

Fontana, se va face cu conditii. 

 

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. 35  / 30.08.2016. 

 

10. Proiect de hotarare privind stabilirea amplasamentului unui numar 

de 7 hidranti, care urmeaza a fi montati pe raza comunei. 

 

Dl Nicoara Gheorghe sef SVSU – prin procesul verbal de control al ISU 

Arges s-a impus necesitatea achizitionarii si amplasarii unor hidranti supraterani 

pe raza localitatii. In bugetul acestui an s-a alocat suma de 10.000 lei, suma cu 

care se poate achizitiona un numar de 7 hidranti la pretul de 200 euro (conform 

oferta din SEAP) suma care nu include si montajul acestora. Propun Consiliului 

local amplasaraea acestora in urmatoarele puncte: 

- in partea de Sud a satului Loturi in dreptul proprietatii Serban; 

- in satul Valea Pechii - zona Valea Florii in dreptul proprietatii Banzea; 

- in satul Schitu Golesti - punct intrare Ulita Ezilor; 

- in satul Schitu Golesti - punct Drum Avicola; 

- in satul Lazaresti - punct Biserica “Adormirea Maicii Domnului”;  

- in satul Lazaresti - zona drum Capul Piscului in fata proprietatii Dobre; 

- in satul Lazaresti - zona Catun Rudarie. 

 

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. 36  / 30.08.2016. 

 

 



11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 

2016. 

Punctul acesta se comaseaza cu punctul nr. 12 de pe ordinea de zi - 

Proiect de hotarare privind modificarea programului anual al achizitiilor publice, 

prin modificarea fisei obiectivului “Reparatii capitale punte Burnesti” in 

“realizarea unui podet in amonte de puntea existenta”, urmand a fi emisa o 

singura hotarare. 

Reprezentatul compartimentului financiar – contabil al institutiei Cristina 

Horeboiu prezinta consiliului local Decizia nr. 7 / 25.08.2016 a sefului 

Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges cu privire la suplimentarea 

sumelor defalcate din TVA, cu propunerea de alocare a acestora, dupa cum 

urmeaza: 

 Venituri: 

 – Cap. 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate + 119 mii lei; 

 Cheltuieli: 

- Cap. 65.02 – Invatamant titlul 10 – cheltuieli de personal + 119 mii lei. 

 

Sef SCUP Luca Ion propune consiliul local realizarea unui podet pentru 

trafic usor in amonte de puntea pietonala actuala, deoarece solutia de scurtare a 

puntii pietonale existente ar necesita demontarea acesteia in totalitate, datorita 

faptului ca doi piloni sunt inclinati. Acest fapt conduce la solutia tehnica de 

turnare a unui pilon de ancorare pentru fixarea cablurilor. Aceasta din urma 

solutie duce la imposibilitatea accesului pietonal in si din satul Burnesti pe 

perioada executarii lucrarilor. Astfel, se propune solutia de realizarea a unui alt 

podet in amonte de actualul, urmand ca sumele necesare realizarii investitiei sa se 

aloce in bugetul anului 2017. 

Dl Sipoteanu – de la puntea Burnesti pana la pod sunt 600 m. Nu se 

justifica investitia. 

Dl Solomon – ce cheltuieli implica reparatia? Dar realizarea altui podet? 

Dl primar – reparatia 80.000 lei iar realizarea 120.000 lei. 

Dl Solomon – sa analizam bine situatia cand se fac astfel de investitii. Din 

punctual meu de vedere ar trebui doar reparata. 

Dl Balca – cu aceasta suma realizam alt pod in alta zona din comuna. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 12 

voturi pentru si o abtinere (Balca).  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 37  / 30.08.2016.

  

 

 

 

 

 



 13. Informare privind calitatea apei din fantanile publice. 

 

 Dl Solomon – pentru fantana din punctul Burnesti support toate cheltuielile 

daca apa nu este potabila.  

 Sef SCUP Luca Ion informeaza consiliul local ca in urma efectuarii 

analizelor la un numar de 20 fantani de pe raza comunei, un numar de 9 fantani 

nu corespund din punct de vedere al calitatii apei, urmand a fi efectuate activitati 

de igienizare si dezinfectie pentru asigurarea potabilitatii apei. Momentan pe 

aceste fantani a fost aplicata placuta cu “APA NEPOTABILA”. La fantana din 

punctul Mitescu, in urma efectuarii analizelor a fost depistata o limita a nitritilor 

mai mare decat cea admisa, ceea ce face apa nepotabila. Restul de fantani 

corespund din punct de vedere al potabilitatii apei. Pe raza localitatii mai sunt 29 

de fantani la care nu s-au efectuat probe de potabilitate, urmand ca acestea sa fie 

efectuate in etapa a doua de probe. 

 

 14. Prezentarea solicitarii SC Euromed Life Diagnostic SRL – cabinet 

medical veterinar Baciucu Gabriel.  

 

 Prin cererea inregistrata la primarie sub nr. 5723 / 13.07.2016 societatea 

mai sus mentionata prin reprezentant legal a solicitat autoritatii locale punerea la 

dispozitie a unui spatiu necesar desfasurarii activitatii de medic veterinar pe raza 

comunei Schitu Golesti. 

 

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. 38  / 30.08.2016.  

 

15. Prezentarea solicitarii dlui Bogatescu Nicolae Florin – inchiriere 

spatiu fosta povarna comunala. 

 

Dl primar – dl Bogatescu doreste inchirierea fostei poverne comunale in 

vederea amenajarii unor grajduri pentru animale. Din punctual meu de vedere ar 

trebui pastrata destinatia povernei si daca se poate sa fie scoasa la concesiune tot 

pentru activitatea de producere a rachiurilor. Cu propunerea dlui primar membrii 

consiliului local au fost de acord. 

 

16. Diverse. 

 

Dl Oprescu Nicolae – solicita dlui viceprimar sa procedeze la rezolvarea 

urmatoarelor probleme: 

a. inlocuirea robinetului de oprire la sistemul de alimentare cu apa din zona 

Tanasesti; 

b. sa se procedeze la reglarea in functie de ora a iluminatului public stradal; 



c. sa se faca o verificare in teren si unde se impune sa se procedeze la toaletarea 

pomilor aflati atat pe domeniul public cat si cei din proprietatile cetatenilor al 

caror coronament patrund in aer pe domeniul public si obtureaza accesul 

masinilor de colectare a gunoiului menajer, pompieri, etc. 

 Dl Palaghiu – la iluminatul stradal sa se inlocuiasca becul din zona 

Dispensarului uman. 

  Dl Istrate – va rog sa procedati la reamplasarea parcului din Oraselul 

minier mai aproape de strada. Spre seara este un zgomot de nedescris in zona si 

cetatenii nu se pot odihni. 

 Dl Sipoteanu – pe ulita Tanasesti santul colector al apelor pluviale este 

inclinat catre proprietatile cetatenilor, iar in urma ploilor de acum o saptamana 

apa pluviala a patruns in proprietatile cetatenilor. 

 Dl primar – as dori sa va fac o scurta informare asupra catorva probleme si 

anume: 

a. incep prin a vi-l prezenta pe dl Mircea Stanciu colegul nostru care are calitatea 

de delegat satesc al cetatenilor din satul Costita; 

b. va aduc la cunostinta ca a avut loc receptia la sirena electronica, iar procesul 

verbal s-a semnat cu obiectiuni. Daca nu vor fi remediate in termen de 5 zile, nu 

se va achita contravaloarea acesteia; 

- s-a incheiat procedura de licitatie pentru investitia de asfaltare drumuri si ulite 

comunale. Contractul de asfaltare se va incheia pentru suma de 877.202 lei 

inclusive TVA. 

 Dlegat satesc Mircea Stanciu – dle viceprimar am rugaminte de a trimite 

cateva carute cu balast pentru nivelarea zonei dupa rigola de preluare ape 

pluviale. 

 Dl primar – si dl Mihai Dascalu a adresat o solicitare consiliului local 

pentru concesionarea povernei comunale pentru fabricarea de rachiuri naturale. 

Va propun demararea procedurii prin intocmirea Caietului de sarcini. 

 Consilierul juridic da citire sesizarii dlui Lita Aron cu privire la amenajarea 

unei statii de calatori in zona proprietatii domniei sale.  

Dl primar informeaza Consiliul local ca au fost facute demersuri atat la 

asocierea AZVI - STRACO cat si la CNADNR pentru amenajarea unei statii de 

calatori in acea zona. 

A fost analizata si solicitarea dlor Gruia Florin si Fica Marius cu privire la 

asigurarea accesului acestora, in calitate de detinatori de spatii comerciale in 

Complexul Lazaresti. Mentioneaza ca dl Boghez Grigorita, detinator de spatiu 

comercial in Complexul Lazaresti, le-a obstructionat abuziv accesul la singura 

toaleta a acestor spatii comerciale.   

Dl Solomon Ion aduce la cunostinta Consiliului local ca toaleta a fost 

amenajata de domnia sa in perioada in care a avut inchiriat acel spatiu. Nu a fost 

niciodata toaleta publica pentru celelalte spatii comerciale. Daca nu doresc sa isi 

amenajeze toaleta in incinta spatiilor inchiriate, sa solicite consiliului local teren 

pentru a-si amenaja. Eu nu sunt de acord cu solicitarea dumnealor. Nu mi se pare 

corect ca trei societati comerciale sa foloseasca o singura toaleta.  



Dl Palaghiu – au incercat sa amenajeze toaleta in exterior, dar nu le-au dat 

aviz cei de la Mediu. Asa ca trebuie amenajata in interior. 

Dl Solomon – cele doua societati sa isi amenajeze toaleta comuna in 

spatiul inchiriat de dl Fica. 

Dl Sipoteanu – cine ia eliberat autorizatie dlui Gruia sa comercializeze 

bauturi alcoolice? Spatiul inchiriat are alta destinatie. 

Dl Palaghiu – exista o toaleta in spatele remizei PSI. Sa se organizeze 

impreuna si sa isi amenajeze acolo toaleta. 

Dl Fatu – mai este functionala moara cu ciocanele? 

Dl Solomon – nu mai este de actualitate. Motoarele sunt de capacitate 

foarte mare si consumul electric este pe masura. Nu mai sunt rentabile. Acelor 

spatii le trebuie data alta destinatie. 

Dl Solomon – dle primar ce face cu Spitalul minier? 

Dl primar – sunt doua solicitari pentru concesionarea acestuia. Urmeaza a 

se intocmi Caiet de sarcini care va fi supus aprobarii Consiliului local in sedinta 

ordinara din luna septembrie. 

 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.  

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

BRAGA ILIUTA LEONARD 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Intocmit 

                                                                                           Consilier juridic 

                                                                                         Pavel Schiaucu 


