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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. 64 / 22.02.2017, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 15 consilieri locali. In calitate de invitati participa: sef 

SCUP Luca Ion, reprezentantul compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina, 

sef SVSU Nicoara Gheorghe, reprezentant SC Edilul CGA SA Stefancu Ion, 

Oprescu Gheorghe responsabilul sistemului de alimentare cu apa din satul Loturi si 

reprezentantii SC ARA Software Nicusor Dumitru si Mihaela Gheorghe. 

 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Patrascu 

Florian va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

 

Dl Solomon – propun ca fiecare sedinta de consiliu sa fie inregistrata. In 

acest sens am achizitionat un dispozitiv de inregistrare, pe care la finalul sedintei il 

predau unui angajat al primariei si care va fi folosit la fiecare sedinta de consiliu. 

 
 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2017. 

- prezinta consilier juridic. 

 

 Supus la vot, procesul verbal de la sedinta ordinara din 31.01.2017 a fost 

aprobat in unanimitate. 

 

 2. Informare cu privire la procesul verbal de constatare a starii statiilor de 

pompare a apei potabile a sistemelor de alimentare cu apa din satele Loturi si Valea 

Pechii, in vederea efectuarii operatiunilor de predare a acestora catre operatorul SC 

Edilul CGA SA Campulung. Proiect de hotarare privind predarea - primirea 

efectiva a sistemelor de alimentare cu apa din satele Valea Pechii si Loturi catre 

operatorul delegat SC Edilul CGA SA. 

- prezinta primarul comunei, viceprimarul si sef SCUP;  

- avizeaza comisia nr. 1. 

  Primar – in anul 2011 s-a inceput si finalizat procedura de concesiune a 

sistemului de alimentare cu apa din comuna Schitu Golesti catre operatorul regional 

SC Edilul CGA SA. Prin serviciu de alimentare cu apa in sensul legislatiei aplicabile 



in domeniul, se intelege sistemul in ansamblul sau si care cuprinde toata structura 

tehnico - edilitara a unei comune. La acel moment, s-a predat efectiv catre operator, 

doar sistemele din satele Schitu Golesti, Lazaresti si Costita. Sistemele din satele 

Loturi si Valea Pechii nu au fost preluate de catre operator datorita 

nefunctionalitatii statiilor de clorinare. Mai mult, in anul 2015 legislatia in domeniul 

alimentarii cu apa a fost modificata, urmand ca fiecare autoritate locala fie sa delege 

serviciul fie sa se autorizeze pentru a-l exploata. Acest serviciu nu mai poate fi 

subventionat din bugetul local si cel mai bun exemplu in acest sens este primaria 

Cetateni, care in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi, i-au fost imputate 

sumele cheltuite si neincasate. Toate comunele din zona au delegat acest serviciu 

catre operatorul regional SC Edilul CGA SA, mai putin comuna Poienarii de 

Muscel care si-a creat serviciu propriu pentru exploatarea sistemului. Totodata va 

aduc la cunostinta ca exista clauza contractuala prin care operatorul este obligat sa 

pastreze sursa de apa la cele doua sisteme, iar orice modificare tehnologica se va 

face doar cu aprobarea prealabila a delegatarului. Pentru ca procedura de predare - 

primire sa se desfasoare cat mai repede, va propun si achizitionarea unui numar de 

40 apometre pentru a fi inlocuite cele care trebuiesc verificate din punct de vedere 

metrologic, sau sunt defecte si urmeaza a fi scoase din uz.  

 Viceprimar - se inlocuiesc apometrele acolo unde situatia o impune, cu 

apometre care vor fi achizitionate din bugetul local. Nu se va achita taxa de 

inlocuire a apometrelor si de sigilare a acestora.  

 Dl consilier Solomon Ion – acum 4 ani cand am sustinut predarea sistemului 

catre Edilul, multi colegi nu au fost de acord. Procedura de inlocuire a apometrelor 

ar trebui sa se aplice si cetatenilor din catunul Rudarie, dar si anumitor categorii de 

persoane care nu au venituri sau ale caror venituri sunt foarte mici. 

 Dl consilier Sipoteanu Cristian – in cazul unei contaminarii a sursei de apa, 

responsabilitatea ii apartine consiliului local, primarului si persoanelor cu 

atributiuni in gestionarea fiecarui sistem din cele doua sate. Drept urmare, trebuiesc 

predate in cel mai scurt timp.       

 Dl Oprescu Gheorghe responsabil sistem de alimentare cu apa din satul 

Loturi - cand se va face predarea - primirea efectiva a sistemului? Sa se intocmeasca 

un proces verbal in care sa se mentioneze tot ce se preda catre operator. 

 Dl consilier Tudor Ion – s-au facut doua greseli si anume: 

- trebuie informati toti cetatenii din cele doua sate; 

- SC Edilul sa intervina in cel mai scurt timp la avarii pentru ca in procesul de 

furnizare a apei sa nu apara disfunctionalitati. 

 Dl consilier Solomon Ion – dle Stefancu, dl Tudor are dreptate. La nivelul SC 

Edilul ar trebui sa faceti o procedura de reorganizare a unor servicii, in sensul 

creerii unor echipe care sa intervina in cel mai scurt timp la avarii. 

 Dl Stefancu reprezentant SC Edilul – sistemul in integralitatea sa trebuia 

predat din anul 2011 catre operator. Insa, sistemele din satele Loturi si Valea Pechii 

nu au fost predate catre operator din cauza nefunctionalitatii statiilor de clorinare. 

Tariful va ramane neschimbat pentru o perioada de un an de zile de la data 

preluarii efective. Incercam sa imbunatatim parametrii de functionalitate ai 

sistemului si calitatea apei.   



 Dl consilier Solomon Ion – proiectul de hotarare face referire si la achizitia 

unui numar de 40 apometre. Presupun ca se achizitioneza din bugetul local. Atunci 

de ce nu cumparam pentru toata comuna? De ce nu se face verificarea metrologica a 

apometrelor existente, dupa care sa se monteze la loc? Si va propun urmatoarea 

varianta: se dau jos si eu pun la dispozitie mijloc de transport a apometrelor la 

firma care face verificarea metrologica si achit si taxa de verificare. Si daca exista 

posibilitatea ca problema sa se rezolve de aceasta maniera, ar fi bine sa nu mai 

achizitionam altele.  

 Dl Stefancu reprezentant Edilul – se vor inlocui apometrele. Cele care se 

demonteaza vor fi verificate metrologic si vor ramane in stocul primariei. 

 Dl consilier Solomon Ion – daca se subventioneaza achizitia unui numar de 

40 apometre care se vor inlocui in satele Loturi si Valea Pechii, sa se subventioneze 

achizitia si montarea unui numar de 40 apometre si pentru cazuri sociale din 

comuna. 

 Dl consilier Palaghiu Marciel – din mentiunile facute in caietul de sarcini, 

operatorul trebuie sa asigure furnizarea apei intr-un procent de 85% in decurs de 

24 ore. Sa speram ca pe timp de vara nu vor fi probleme cu furnizarea apei pentru 

locuitorii din cele doua sate si se va asigura necesarul de consum. Dle primar ce se 

intampla cu cei doi angajati care erau responsabili de cele doua sisteme? 

 Dl primar – cei doi salariati vor ramane la dispozitia primariei.        

 Dl consilier Patrascu Florian – cele 40 de apometre care se vor demonta, sa 

fie verificate metrologic si sa ramana in stocul primariei.  

 Viceprimar – am propus achizitia celor 40 de apometre care se vor rula pana 

ce se va efectua bransarea celor 300 de gospodarii din cele doua sate. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 10  voturi 

pentru si 5 voturi impotriva. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 12  / 28.02.2017. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional cu ARA 

SOFTWARE GROUP SRL, in derularea Contractului de furnizare servicii 

informatice, pentru anul 2017. 

- prezinta primarul comunei;  

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

Dna Mihaela Gheorghe reprezentant ARA Software Group SRL – domnilor 

consilieri as dori sa va informez ca am avut intalniri cu reprezentantii Asociatiei 

comunelor din Romania – filiala Arges si reprezentantii Consiliului Judetean Arges 

prin comisia de monitorizare a realizarii sistemului informatic integrat, in cadrul 

careia au fost purtate discutii atat de natura juridica cat si de natura tehnica si 

financiara.  

Referitor la discutiile de natura financiara, acestea au fost purtate dupa ce 

reprezentantii participanti la intalnire au analizat si comparat tarifele practicate 

atat la nivel local (judetul Arges) cat si la nivel national pentru servicii similare 

(care au fost verificate in sistemul SEAP), din care a rezultat ca tarifele propuse si 



practicate de catre societatea noastra in cadrul proiectului de parteneriat public 

privat, raman sub preturile medii practicate de alte companii in domeniu.      

Referitor la obiective de natura tehnica ARA Group isi propune ca in anul 

2017 sa implementeze urmatoarele aplicatii: 

- de plata online a taxelor si impozitelor locale, fara a genera costuri suplimentare; 

- asigurarea de suport suplimentar pentru implementarea modulului DAVA – 

Patrimoniu; 

- asigurarea de suport suplimentar pentru implementarea modulului DAVA – 

Achizitii si Contracte; 

- sistemul de control managerial intern.   

 Drept urmare a celor expuse mai sus, reprezentantii Asociatei Comunelor 

din Romania – filiala Arges, reprezentantii Consiliului Judetean Arges si ARA 

Software Group SRL au convinit la mentinerea tarifelor oferite cu aplicarea 

discounturilor din anul 2016 si cu reactualizarea cotei TVA si a cursului euro, 

respectiv: 

a. tarif lunar servicii asistenta tehnica - 4.245 lei TVA inclus la care se aplica un 

discount de 20 %, rezultand suma de 3.396 lei / luna, TVA inclus. 

b. tarif lunar servicii comunicatii - 1.071 lei TVA inclus la care se aplica un discount 

de 30 %, rezultand suma de 750 lei / luna, TVA inclus. 

 Dl consilier Sipoteanu Cristian – daca executivul este multumit de calitatea 

serviciilor informatice oferite, atunci nu vad niciun impediment in semnarea actului 

aditional.  

 Dl consilier Palaghiu Marciel – la aceste tarife se mai poate aplica un 

discount? 

 Dna Mihaela Gheorghe reprezentant ARA Software Group SRL – nu se mai 

poate face niciun discount. Si as mai dori sa adaug ca nu ne aflam in derularea unei 

proceduri de achizitie publica, ci suntem in derularea unui contract. 

 Dl primar – incepand din data de 01.03.2017 isi incepe activitatea secretarul 

comunei al carui birou trebuie dotat cu calculator si imprimanta. Calculatorul l-am 

achizitionat. Daca nu se mai poate aplica niciun discount la tarifele practicate, SC 

ARA poate sponsoriza institutia cu o imprimanta. 

 Dl Nicusor Dumitru reprezentant ARA Software Group SRL – dle primar si 

dlor consilieri va rog sa aveti in vedere implementarea modulului de plata online a 

taxelor si impozitelor locale.  

 
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. 13  / 28.02.2017. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investitie „Reabilitare Camin cultural in comuna Schitu Golesti, sat Schitu Golesti, 

judetul Arges”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisiile nr. 1 si 3. 

 



 Dl primar – avand in vedere scaderea cotei de TVA de 20 % la 19 % se 

impune aprobarea noilor indicatori, care vor modifica valoarea finala a investitiei. 

 Dl presedinte de sedinta – daca nu mai aveti intrebari, supun la vot proiectul 

de hotarare. 

 

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. 14  / 28.02.2017. 

 

 5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Reabilitare Camin 

cultural in comuna Schitu Golesti, sat Schitu Golesti, judetul Arges”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisiile nr. 1 si 3. 

 

 Primar – pentru depunerea proiectului la PNDR (Programul National de 

Dezvoltare Rurala) in vederea obtinerii finantarii, ca procedura administrativa 

preliminara se impune emiterea unei hotarari a consiliului local de aprobare a 

implementarii proiectului, dar si de indepinire a unor obligatii cum ar fi asigurarea 

din bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta. 

 

 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. 15  / 28.02.2017. 

 

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investitie „Reabilitarea Caminului cultural din satul Lazaresti, 

judetul Arges”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisiile nr. 1 si 3. 

 

 Primar – si in cazul acestui proiect de hotarare supus spre aprobare 

trebuiesc aprobati indicatorii tehnico – economici datorita modificarii cotei TVA de 

la 20 % la 19 %.  

  

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. 16  / 28.02.2017. 

 

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investitie „Podet peste Raul Targului in sat Burnesti, judetul Arges”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Primar – va supunem spre aprobare varianta de indicatori tehnico – 

economici fara gabioane, intrari si iesiri si cale de acces, varianta in care aceste 

lucrari pot fi efectuate cu personalul afalat in subordinea institutiei. In aceasta 



situatie se va face o economie consistenta, tinand cont ca varianta pe care v-am 

propus-o afecteaza din bugetul local suma de 233.410 lei iar varianta care contine si 

lucrarile enumerate mai sus costa 461.480 lei.  

 

 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. 17  / 28.02.2017. 

 

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea unor compensatii banesti 

membrilor SVSU. 

- prezinta primarul comunei si sef SVSU; 

- avizeaza comisiile nr. 1 si 2. 

  

 Primar – va propun acordarea unor compensatii banesti membrilor SVSU 

proportional cu numarul de ore de lucru prestat la interventii sau alte activitati 

prevazute in programul serviciului, sume care se achita din bugetul local si din taxa 

speciala diferentiat pe categorii de functii, in baza pontajului intocmit de sef SVSU 

Nicoara Gheorghe. Plata unei ore de munca se calculeaza la salariul minim pe 

economie la data efectuarii platii.  

 La capitolul dotari as dori sa va informez ca echipa SVSU este dotata cu 

echipament de protectie, insa ar fi necesara si o autospeciala pentru stingerea 

incendiilor. Insa cheltuielile care se genereaza cu mentenanta, sofer si carburant 

sunt extreme de costisitoare si nu pot fi sustinute din bugetul local. 

Dl consilier Patrascu Florian – in echipa SVSU sunt foarte multi pensionari 

si persoane in varsta. Ar trebui inlocuiti cu persoane mult mai tinere.   

 Sef SVSU Nicoara Gheorghe - as dori sa adresez o rugaminte si membrilor 

consiliului local ca in situatia in care cunosc baieti mai tineri care doresc sa faca 

parte din echipa de voluntari a comunei sa - mi comunice numele acestora pentru a 

fi contactati si inscrisi in echipa.  

Dl consilier Palaghiu Marciel – sa aveti in vedere si incheierea de asigurari 

pentru membrii SVSU. 

Dl consilier Solomon Ion – trebuie incheiate asigurari pentru toti membrii 

SVSU, pentru a fi evitata orice neplacere. La mine la firma platesc anual 2.600 lei 

pentru un numar de 60 angajati. Daca asigurarile se incheie la pachet si nu pentru 

fiecare persoana in parte, suma achitata asiguratorului este mult mai mica. 

Sef SVSU Nicoara Gheorghe – in fiecare an le-au fost acordate facilitati, in 

sens contrar refuzand sa mai participe la diversele activitati ale serviciului. De altfel, 

fiecare serviciu din judet acorda diferite bonificatii. 

Dl consilier Solomon Ion – trebuiesc platite un anumit numar de ore pentru 

interventii, sau cum se procedeaza? 

Primar – nu. Se vor plati in functie de numarul de ore pe care il genereaza 

fiecare interventie in parte. La sedinta din luna aprilie se va prezenta consiliului 

local tabelul complet cu membrii SVSU. 

 Dl consilier Solomon – daca in decurs de un an de zile nu vor fi situatii in 

care este necesara interventia membrilor SVSU, propun ca din sumele alocate in 



buget sa se plateasca participarea membrilor la sedintele lunare, dar si participarea 

acestora la activitatile de informare a cetatenilor.  

 

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. 18  / 28.02.2017. 

 

 9. Proiect de hotarare privind modificarea art. 48 alin. 1 din Regulamentul 

de organizare si functionare a Consiliului local Schitu Golesti, judetul Arges. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl consilier Solomon Ion – eu am propus modificarea orei de incepere a 

sedintei de consiliu, respectiv orele 16 in loc de 16.30. 

 Dl consilier Patrascu Florian – daca se termina programul la orele 16.00 cum 

incepem sedinta de consiliu la orele 16.00? Propun inceperea sedintei de la orele 

16.15.  

 Dl consilier Cioaca Liviu – si eu sunt de acord cu propunerea dlui Patrascu. 

 Primar – incepand cu data de 01.03.2017 programul de lucru la primarie este 

urmatorul: 

- luni – joi  8.00 – 16.30; 

- vineri 8.00 – 14.00. 

 Nu exista niciun impediment ca sedinta de consiliu sa inceapa la orele 16.00. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 10  voturi 

pentru si 5 impotriva. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 19  / 28.02.2017. 

 

 10. Raport primar pentru anul 2016 privind starea economica, sociala si de 

mediu a UAT Schitu Golesti. 

- prezinta primarul comunei. 

 

 Primar – raportul a fost structurat pe mai multe componente, dupa cum 

urmeaza: populatia si suprafata comunei, educatia, sanatatea, infrastructura, 

administrarea domeniului public si privat, paza si ordinea publica, industria, 

servicii, cultura si activitatea primariei.  

 Populatia comunei este de 5.094 locuitori repartizati pe un teritoriu de 25,88 

kmp. 

 Educatia – la nivel de comuna exista mai multe scoli si gradinite unde invata 

un numar de 496 elevi si prescolari. 

 Sanatatea – serviciile primare de sanatate sunt asigurate in Dispensarul 

uman prin cabinete individuale de medici de familie si medic stomatolog. De 

asemenea, la nivel de comuna exista si un cabinet veterinar, farmacie si drogherie. 

 Infrastructura: 

- consiliul local Schitu Golesti administreaza o retea de drumuri comunale 

clasificate care insumeaza 27,9 km, din care 16,1 km sunt modernizate; 



- alimentarea cu apa a comunei cuprinde o retea de distributie in lungime de 35,35 

km ce acopera toate satele componente ale comunei si deserveste 90 % din populatia 

comunei; 

- canalizare menajera cu statie de epurare nu exista in comuna, dar a fost finalizata 

proiectarea retelei si s-a solicitat finantare prin MDRAP. 

- iluminatul public – este asigurat pe aproape intreg teritoriul comunei. 

- administrarea domeniului public si privat al comunei – se intreprind multe actiuni 

in vederea administrarii eficiente a bunurilor si pentru punerea lor in valoare. 

- paza si ordinea publica – se face atat prin personal angajat cu contract individual 

de munca cat si prin sistem de supraveghere video cu 22 camere de luat vederi. 

- industria – in localitate functioneaza 11 agenti economici care desfasoara activitati 

de profil, vei mai reprezentativi fiind SC Fontana Pietro Romania SRL (constructii 

matrite auto), Radic Star SRL (preparate din carne), SC Electromec SA (confectii 

metalice) SC Prometeu SRL (prelucrare lemn, constructii). 

- serviciile sunt prestate pe teritoriul comunei de firme sau companii specializate: 

CEZ – energie electrica, Engie – gaze naturale, SC Edilul CGA SA – apa, Orange, 

Vodafon, Telekom si RCS&RDS – servicii de telefonie fixa si mobile, SC Acta, 

Telekom si Clar TV – servicii de internet, SC Acta, Clar TV, Telekom, RCS&RDS – 

servicii de cablu TV, operatori de transport in regim de maxi – taxi si intreprinderi 

individuale avand ca obiect vanzarea marfurilor alimentare si nealimentare. 

Activitatea primariei este asigurata prin mai multe compartimente, 

respectiv:  

a. compartiment secretariat, registratura, autoritate tutelara, arhiva, stare civila, 

achizitii publice, agricultura, fond funciar, registrul agricol si resurse umane; 

b. compartimentul contabilitate, impozite sit axe locale; 

c. serviciul voluntar pentru situatii de urgenta; 

d. serviciul comunitar de utilitati publice; 

e. serviciul public de asistenta sociala.         

 

 11. Diverse. 

Dl viceprimar – va propun sa se aloce sumele necesare pentru puntea de la 

Trinina si sa se prinda in bugetul anului 2017. In mod constant se fura blana de pe 

punte. Trebuie gasita o solutie tehnica prin care sa se impiedice producerea furtului.  

Dl consilier Palaghiu Marciel – sa se suplimenteze numarul de camere de luat 

vederi la nivel de comuna. 

Dl consilier Solomon Ion – firmele care executa lucrari de bransare a 

populatiei la reteaua de alimentare cu gaze a comunei nu refac suprafetele de teren 

afectate. Lucrarile sunt facute foarte prost din punct de vedere calitativ si in multe 

situatii nu refac corespunzator stratul asfaltic afectat. 

La capitolul de asigurare a pazei prin sistem de supraveghere video, as vrea 

sa atrag atentia asupra calitatii camerelor montate in comuna si care nu sunt foarte 

performante.  

Dl consilier Braga Iliuta – beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416 / 

2001 sa se prezinte la lucru conform unor programari prealabile. Sunt zile in care se 

prezinta foarte multi si zile in care sunt foarte putini.   



 Dl primar – as dori sa va informez ca pe ulita Mosoiu s-au finalizat lucrarile 

de extindere a retelei de alimentare cu gaze. 

 Dl consilier Radoiu Irinel – montarea unui parapet metalic pe Linioara. 

 Dl consilier Cioaca Liviu – se mai construieste troita de la Caminul cultural 

Lazaresti?  

 Dl viceprimar – trebuie discutat cu preotul Felix Albu, care a depus 

solicitarea. 

 Dl consilier Balca Constantin – iluminatul public stradal sa fie programat si 

corelat in functie de lasarea intunericului. 

   

 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

PATRASCU FLORIAN                                 
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