
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 26.07.2016, 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. 47 / 21.07.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 15 consilieri. In calitate de invitat participa dna Cristina 

Horeboiu din partea compartimentului financiar – contabil si sef SCUP Ion Luca.                   

Presedinte de sedinta este dl Boghez Grigorita Maurel care propune completarea 

ordinii de zi cu doua puncte si anume: 

1. Proiect de hotarare privind alocarea unei suprafete de 2 mp teren in curtea 

Dispensarului comunal pentru montarea unei troite, la solicitarea adresata 

Consiliului local de dna Pauna Andreea. 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Schitu 

Golesti in Asociatia Sportiva Schitu Golesti. 

Supusa la vot, ordinea de zi completata a fost aprobata in unanimitate. 

1. S-a dat citire procesului verbal de la sedinta anterioara si a hotararilor 

adoptate. Nu au fost obiectiuni la procesul verbal de la sedinta anterioara. 

Presedintele de sedinta a supus la vot procesul verbal, fiind aprobat in unanimitate. 

 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local 

Schitu Golesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti 

si in Comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii. 

Presedintele de sedinta solicita consiliului local sa desemneze un reprezentant 

titular si un supleant in Consiliul de Administratie al scolii si un reprezentant in 

Comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii. Comisia de specialitate a Consiliului 

local nr. 3, propune pe dl Cioaca Liviu Florian - titular si pe dl Oprescu Nicolae 

Dorinel - supleant, sa reprezinte Consiliul local in Consiliul de Administratie al 

scolii si pe dl Palaghiu Marciel in Comisia pentru evaluare si asigurare a calitatii.  

 

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. 12  / 26.07.2016. 

 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea comisiei de evaluare si selectie oferte 

pentru achizitie de bunuri si lucrari. 

Presedintele de sedinta solicita consiliului local sa propuna trei reprezentanti 

din Consiliul local care sa faca parte din aceasta comisie in calitate de membrii. 

Dl Patrascu Florian il propune pe dl Palaghiu Marciel. 



Dl Duta Iulian il propune pe dl Braga Iliuta Leonard. 

Dl Sipoteanu Cristian il propune pe dl Solomon Ion. 

Nu au mai fost alte propuneri. 

 

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  / 26.07.2016. 

 

 4. Proiect de hotarare privind stabilirea comisiei de licitatie si evaluare 

pentru inchirieri si concesiuni bunuri apartinand domeniului public si pentru 

vanzarea, inchirierea si concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat al 

comunei. 

 Dl Oprescu Dorinel il propune pe dl Tudor Ion ca presedinte al comisiei. 

 Dl Duta Iulian il propune pe dl Sipoteanu Cristian ca presedinte al comisiei.  

Dl Oprescu Dorinel il propune pe dl Patrascu Florian ca membru. 

Dl Solomon Ion - si noii veniti in Consiliul local trebuie sa fie implicati in 

aceste comisii. In acest sens ii propun pe dnii Istrate Sorinel si Copaescu Costel ca 

membrii. 

 In urma discutiilor, au fost desemnati dnii Sipoteanu Cristian ca presedinte 

de comisie, Istrate Sorinel si Copescu Costel ca membrii. 

 

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  / 26.07.2016. 

 

 5. Proiect de hotarare privind stabilirea comisiei de receptie pentru lucrari 

publice si pentru receptia bunurilor achizitionate. 

 Dl Solomon Ion propune ca din Consiliul local sa fie desemnati urmatorii 

consilieri: 

- Patrascu Florian – presedinte comisie; 

- Tudor Ion – membru; 

- Radoiu Ion Irinel – membru. 

 

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  / 26.07.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local 

Schitu Golesti pentru a participa la alegaerea delegatului satesc din satul Costita. 

Dl primar informeaza Consiliul local ca in conformitate cu prevederile art. 

53 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare, satul care nu are consilier local ales in 

Consiliul local, va fi reprezentat de un delegat satesc, care va fi ales dintre locuitorii 

acelui sat, in prezenta primarului sau a viceprimarului si a doi consilieri locali 

desemnati de Consiliul local prin hotarare. 

Dl Tudor Ion – propun amanarea acestui punct pentru sedinta urmatoare. 

Este normal ca cetatenii acestui sat sa fie informati din timp, pentru a-si desemna o 

persoana care sa le reprezinte interesele. 



Dl primar – au fost informati din timp cetatenii satului Costita in legatura cu 

procedura de alegere a delegatului satesc care se va desfasura in data de 31.07.2016 

la orele 10.00, la Caminul cultural Schitu Golesti. 

Dl Duta Iulian – au fost facute informari (prin afisare) in diverse locuri de pe 

raza satului si la sediul primariei. 

Dl Patrascu – se poate amana acest punct. 

Dl primar – pentru cunoasterea tuturor problemelor din satul Costita, este 

nevoie de delegat satesc. In afara delegatului satesc, este necesara si modificarea 

organigramei si a statului de functii, prin introducerea unui post de sofer, un post 

de reprezentant al comunitatii de romi si a unui post de mediator medical. 

Organigrama si statul de functii va fi trecut pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

luna august.  

Dl Duta – fiecare persoana din aparatul de specialitate al primarului are 

rolul sau si ajuta la bunul mers al activitatii institutiei.  

Dl Solomon - este foarte important sa se evite ceea ce s-a intamplat la 

Berevoiesti, ca sa nu se intample si la Schitu Golesti.  

Dl Balca Constantin – in zona satului Costita sunt trei consilieri in actualul 

Consiliul local si nu se mai justifica si delegate satesc.   

 Dl Solomon Ion – referitor la alegerea delegatului satesc ar trebui sa ne 

consultam, pentru a alege cea mai potrivita persoana.  

 Dl Duta Iulian – Consiliului local propun sa fie reprezentat la alegerea 

delegatului satesc de dnii consilieri Radoiu Ion Irinel si Sipoteanu Cristian. 

 Dl Solomon Ion – nu sunt de accord ca acest punct sa se voteze in aceasta 

sedinta. Mai poate fi amanat. 

 Presedintele de sedinta propune supunerea la vot a acestui proiect de 

hotarare. 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 9 voturi 

pentru si 6 voturi impotriva.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 16  / 26.07.2016. 

 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 

Dl primar – doua necesitati la prezenta rectificare: suplimentarea bugetului 

alocat initial pentru extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale cu suma de 

55.000 lei si suplimentarea cu suma de 30.000 lei pentru plata drepturilor castigate 

in instanta de personalul contractual.  

 Reprezentantul compartimentul financiar contabil informeaza Consiliul local 

ca s-au inregistrat depasiri de venituri incasate cu suma de 100.000 lei. Drept pentru 

care propune suplimentarea alocatiilor pentru anumite capitole de cheltuieli, dupa 

cum urmeaza: 

- suplimentarea cu 55.000 lei a obiectivului de investitii – extindere retea gaze 

naturale in comuna Schitu Golesti (200.000 lei suma alocata initial, 252.000 lei suma 

necesara conform ofertei comerciale a SC Distrigaz Sud Retele, la care se adauga 

3.000 lei cheltuieli diverse si neprevazute); 

- suplimentarea cu 30.000 lei a cheltuielilor de personal pentru plata drepturilor 

salariale castigate in instanta; 



- suplimentarea cu 5.000 lei a cheltuielilor pentru sistemele locale de alimentare cu 

apa (procurare statie de clorinare automata in satul Loturi si punere in functiune a 

statiei de clorinare din satul Valea Pechii); 

-  suplimentarea cu 10.000 lei a capitolului de cheltuieli reparatii curente autoritati 

executive; 

- suplimentarea cu 60.000 lei la capitolul alte active fixe (60.000lei pentru achizitie 

teren pentru construire sala de sport si 3.000 lei pentru achizitie motocoasa pentru 

SCUP); 

- suplimentarea capitolului cultura cu suma de 7.000 lei pentru finantarea 

ansamblului de dansuri populare; 

- suplimentarea cu 10.000 lei a capitolului de cheltuieli culturale (ziua comunei, 

intalnire cu persoane din Diaspora, intalnire cu delegatia Romanian Business 

Leaders). 

 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat de consiliul local cu 14 voturi 

pentru si 1 vot  impotriva.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 17  / 26.07.2016. 

 

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al comunei 

Schitu Golesti pe trimestrul II 2016. 

  Reprezentantul compartimentul financiar contabil a supus spre analiza si 

aprobare Raportul privind Contul de executie al bugetului local de venituri si 

cheltuieli la data de 30 iunie 2016. Prevederile bugetare pe capitole de cheltuieli si 

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

stabilirii veniturilor si 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 15 voturi 

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 18  / 26.07.2016. 

 

 9. Proiect de hotarare privind infiintarea ansamblului folcloric al comunei 

Schitu Golesti. 

 Infiintarea ansamblului folcloric are stransa legatura cu accesarea fondurilor 

necesare reabilitarii caminelor culturale din comuna, intrucat premergator 

depunerii unui astfel de proiect de reabilitare, solicitantul trebuie sa faca dovada 

existentei unei activitati culturale. 

 Astfel, primarul comunei propune infiintarea unui ansamblu de dansuri 

populare denumit “Hora”, format dintr-o grupa de 20 copii, elevi ai scolilor de pe 

raza comunei. Instructor va fi dl Horobeanu Ion, referent cultural la Casa de 

Cultura Campulung. Pana la reabilitarea caminelor, pe timpul verii, ansamblul va 

utiliza pentru repetitii o sala de clasa de la scoala de langa primarie. Cheltuielile de 

pregatire a ansamblului, respectiv indemnizatia instructorului, cheltuieli pentru 

asigurarea spatiului de repetitie si transportul copiilor la diverse evenimente se va 

suporta din bugetul local.   

 

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. 19  / 26.07.2016. 

 

 10. Proiect de hotarare privind achizitionarea unei suprafete de 2.000 mp 

teren, necesara realizarii obiectivului de investitii “Construire sala de sport”. 

 Dl primar – sala de sport va asigura doua functiuni, si anume:  

- desfasurarea orelor de educatie fizica de catre elevii scolii; 

- organizarea unor manifestari sportive la care participa persoane din afara scolii, 

atat in zilele saptamanii cat si in weekend. 

 Pe de o parte, trebuie tinut cont de faptul ca accesul la sala sa nu se faca prin 

curtea scolii. Pe de alta parte, trebuie avut in vedere ca unei asemenea investitii 

trebuie sa i se aloce si un spatiu generos de parcare. Accesul la sala se face din ulita 

Povernei, ulita ce intra in programul de asfaltare din anul 2017. Si nu in ultimul 

rand, trebuie tinut cont de reglementarile in materie de urbanism si amenajare a 

teritoriului si la reglementarile in materie de prevenirea si stingerea incendiilor. 

 S-au purtat discutii cu proprietarul terenului amplasat in partea estica a 

scolii (locul unde se va construi sala de sport) dl Stroian Dragos, acesta fiind dispus 

sa vanda terenul ofertand un pret de 6-7 euro / mp. 

 

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. 20  / 26.07.2016. 

 

11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 69 / 2015, in sensul 

suplimentarii numarului de camere de luat vederi care se vor monta in comuna. 

Prin HCL nr. 69 / 2015 privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor in anul 2016, s-a stabilitit montarea unui numar de 

12 camere de luat vederi in comuna (9 fixe si 3 mobile). 

Dl Luca – in urma discutiilor purtate cu reprezentantii unei firme cu acest  

domeniu de activitate, am fost informati ca o camera rotativa necesita manipulare 

permanenta pentru a-si indeplini functia. Ca si cost, o camera rotativa este mult 

scumpa decat una fixa. Astfel, propun a se renunta la montarea celor 3 camere 

mobile si inlocuirea acestora cu alte 7 camere fixe care sa acopere zona. De 

mentionat ca pretul celor 16 camere propuse a fi montate, este acelasi cu pretul 

celor 12 (9 camere fixe si 3 mobile). Zonele unde se vor monta sunt urmatoarele: 

- Intrarea in comuna partea de nord - Trinina 

- Complex Schitu Golesti 

- Camin cultural Schitu Golesti 

- Ulita Tanasesti 

- Ulita Iezilor 

- Ulita Valea Pechii 

- Intrare Orasel Minier 

- Drum Capul Piscului 

- Targ Lazaresti 

- Ulita Burnesti 

- Camin cultural Lazaresti 

- Intrare Ulita Garii - Lazaresti 

- Intre comuna partea de sud 

- Punct Banica - Lazaresti 



- Sat Loturi 

- Sat Valea Pechii - pct. mal Stanciu 

 

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. 21  / 26.07.2016. 

 

12. Proiect de hotarare privind modernizarea spatiului denumit “Scoala 

veche”. 

Initiatorul proiectului, consilier Balca Constantin propune intocmirea unui 

proiect de reabilitare a cladirii “Scolii vechi” si transformarea acesteia intr-un 

centru cultural multifunctional si a unei gradinite cu program prelungit, iar in 

curtea din fata scolii amenajarea unui parc de joaca pentru copii. 

 

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. 22  / 26.07.2016. 

 

13. Proiect de hotarare privind alocarea unei suprafete de 2 mp teren in 

curtea Dispensarului communal pentru montarea unei troite. 

Prin solicitarea inregistrata la primarie sub nr. 6113 / 26.07.2016, dna Pauna 

Andreea a solicitat Consiliului local aprobare cu privire la montarea unei troite in 

curtea Dispensarului comunal. Pentru montarea troitei este necesara o suprafata de 

2 mp, iar cheltuielile aferente investitiei vor fi suportate de catre solicitanta. Este 

nevoie ca pentru amplasarea troitei sa se sparga gardul imprejmuitor al 

Dispensarului pe latura care se invecineaza cu DN 73. 

 

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. 23  / 26.07.2016. 

 

 14. Proiect de hotarare desemnarea reprezentantului Consiliului local in 

Asociatia Sportiva Schitu Golesti. 

 Avand in vedere ca dl Istrate Sorinel a mai administrat activitatea echipei de 

fotbal a comunei, membrii Consiliului local propun ca tot dl Istrate sa se ocupe si in 

mandatul 2016-2020 de echipa de fotbal. 

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. 24  / 26.07.2016. 

 

15. Diverse. 

Dl Duta Iulian viceprimar – daca mai cunoasteti situatii la nivel de comuna 

unde mai exista stalpi cu lampi de iluminat nefunctionale, va rog sa anuntati. 

Dl Balca Constantin: 

 - pentru echipa de fotbal trebuie gasita finantare in vederea incheierii de asigurari 

de viata pentru jucatori. Au fost situatii in care acestia si-au suportat singuri 

cheltuielile ocazionate de diverse interventii chirurgicale.   

- sa nu se mai modifice amplasamentul containerelor de gunoi. 



 Dl Solomon Ion: 

- la nivel de localitate exista o problema nerezolvata in totalitate si anume colectarea 

gunoiului menajer. In zona Banica si Copaescu azi se ridica gunoiul si tot in aceeasi 

zi se umplu containerele la loc. Trebuie gasita urgent o solutie de imbunatatire a 

acestui serviciu.  

- sa se faca o inventariere la zi a tuturor mijloacelor fixe si sa se inregistreze in 

contabilitate. 

 Dl Oprescu Nicolae Dorinel – sa se verifice starea echipamentelor de joaca 

pentru copii in toate parculetele. 

 Dl Istrate Sorinel – sa se amenajeze calea de acces din zona Pavel Chita. 

 Dl Fatu Daniel – pana cand se va rezolva problema asfaltarii drumului din 

satul Loturi, sa se procedeze la impietruirea si nivelarea acestuia. 

 Dl Solomon – in satul Loturi ar trebui nivelat drumul cu un autogreder. 

 Dl primar informeaza Consiliul local ca au fost purtate discutii cu 

administratia locala a municipiului Campulung (pentru racordarea cetatenilor din 

zona de sud a orasului) in vederea asocierii si a implementarii in comun a 

proiectului de canalizare apa menajera. Este o problema foarte mare cu finantarea 

acestei investitii, insa daca se va realiza un parteneriat cu municipiul Campulung, se 

va obtine mai usor finantarea investitiei.  

 O alta problema discutata cu reprezentantii municipiului Campulung consta 

in efectuarea racordului la reteaua de alimentare cu gaze a comunei Schitu Golesti, 

in vederea racordarii locuitorilor din zona de nord a municipiului. 

 Dl Cioaca: 

- la puntea de la Valea Pechii trebuiesc inlocuite foarte multe scanduri. 

- propun montarea a doua totem-uri la intrarea si la iesirea din comuna. 

 Dl Copaescu Ion – trebuie rezolvata cat mai urgent disfunctionalitatea 

cauzata de colectarea gunoiului menajer in comuna. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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