
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 29.11.2016, 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. 276 / 23.11.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 13 consilieri locali (lipsesc Radoiu Irinel si Fatu Florin 

Daniel). In calitate de invitati participa: sef SCUP Luca Ion, reprezentantul 

compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina, Nelu Stancu reprezentant SC 

Septembrie Consulting SRL proiectant canalizare, reprezentant firma de 

consultanta fonduri structurale pentru reabilitare Camin cultural si Serbanel 

Daniel. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Istrate Sorinel 

va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

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

aprobata in unanimitate. Propune inceperea sedintei cu invitatii. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii “Canalizare 

menajera cu statie de epurare in comuna Schitu Golesti, judetul Arges”. 

 

Dl Stancu – a fost finalizat proiectul de canalizare menajera, refacandu-se 

indicatorii pe faza de proiect tehnic si executie, urmand a se va solicita un nou aviz 

de la CFR care sa tina seama de modificarile intervenite in proiect. Proiectul a fost 

actualizat cu realitatea din teren (lucrarile de modernizare ale DN 73) si de afectare 

cat mai mica a retelelor de utilitati existente, sau daca este cazul de relocare a 

acestora. 

Dl Sipoteanu – au intervenit modificari considerabile de la valorile initiale 

ale proiectului la cele actualizate? 

Dl Stancu – cateva sute de mii de euro in minus. 

Dl primar – lucrarea va fi segmentata pe o perioada de 4 ani. 

Dl Solomon – dle Stancu va rog sa ne spuneti cum a-ti facut identificarea 

retelelor de utilitati subterane? 

Dl Stancu – in baza avizelor obtinute de la detinatorii retelelor. 

Dl Solomon – sa stiti ca avizele nu reflecta realitatea din teren. Vor exista 

tronsoane unde nu se poate efectua relocarea retelelor. 

Dl Stancu – proiectul nu contine relocarea retelelor subterane, dar au fost 

prevazute la capitolul diverse si neprevazute sumele necesare pentru situatiile in 

care se impune efectuarea unor astfel de operatiuni.  



Dupa analizarea proiectului, presedintele de sedinta supune la vot. 

 

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. 57  / 29.11.2016. 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si 

dotare Camin cultural Schitu Golesti, judetul Arges”. 

 

Primar – pentru obtinerea finantarii, pe masura 7.6 se depune proiectul de 

“Reabilitare si dotare Camin cultural Schitu Golesti, judetul Arges” la inceputul 

anului 2017. Proiectul este gandit si poate fi finantat pentru activitati culturale.  

Reprezentantul firmei de consultanta Andersen – proiectul este eligibil (se 

pot obtine 65 de puncte) si toate sumele necesare acoperii tuturor cheltuielilor se vor 

recupera prin finantare europeana. Proiectul este structurat pe urmatoarele tipuri 

de cheltuieli: 

- pentru obtinerea si amenajarea teritoriului; 

- pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului; 

- pentru proiectare si asistenta tehnica; 

- pentru investitia de baza; 

- pentru probe tehnologice si teste de predare catre beneficiar; 

- pentru alte cheltuieli. 

Va mai informez ca la acest moment, neavand canalizare ape menajere, 

proiectul a fost prevazut cu o fosa septica.  

Dl Palaghiu – planseul din ce va fi construit? 

Reprezentant firma consultanta – va fi construit din grinzi metalice pe 

structura. 

Dl Solomon – cat costa proiectul? 

Reprezentant firma consultanta – costurile totale ale proiectului se ridica la 

suma de 75.000 lei. O parte din aceasta suma se va plati dupa finalizarea proiectarii 

(25.000 lei) iar diferenta de 50.000 lei dupa implementarea proiectului. 

Dl Solomon – sunt firme de proiectare care solicita plata contravalorii 

lucrarilor dupa implementarea proiectului, probabil si cu un comision de succes. Eu 

sunt de acord cu proiectul, dar cu plata la implementare. Aceeasi opinie o au si dnii 

consilieri Balca si Tudor. 

 

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. 58  / 29.11.2016. 

 

3. Prezentarea solicitarii dlui Serbanel St. Daniel cu privire la concesionarea 

unei suprafete de teren din domeniul public. 

Dl Serbanel Daniel – doresc sa dezvolt in Schitu Golesti o afacere care consta 

intr-o cultura intensiva de afine, in cadrul unui proiect ce va fi finantat atat din 

fonduri proprii cat si din fonduri structurale si care se ridica la 1 - 1,5 milioane de 



euro. Suprafata de teren necesara acestei investitii este de 25 - 30 ha ca zona 

compacta, pentru urmatoarele avantaje: 

- sursa de apa necesara sistemului de irigatie; 

- conexiune de acces la DN 73; 

- sursa de enrgie pentru statia de irigatie; 

- pozitionarea terenului este prielnica acestei culturi. 

 Nu trebuie omise nici multiplele efecte pozitive care se aduc zonei prin: 

- crearea de noi locuri de munca permanente - paznici, inginer agronom, 

department contabilitate si marketing, persoane care vor administra managementul 

societatii si locuri de munca sezoniere in perioada iulie - septembrie pentru 

strangerea recoltei; 

- cresterea economica a comunei prin taxele si impozitele ce vor fi virate bugetului 

local; 

- promovarea zonei prin etichetarea produselor comercializate; 

- atragerea de noi investitori.    

   Dl primar – vom analiza solicitarea dumneavoastra, vom cere si parerea 

Asociatiei crescatorilor de animale care are concesionat terenul pe care il solicitati, 

si urmeaza a va trimite un raspuns scris privind modul in care va fi rezolvata 

cererea. 

 

4. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 25.10.2016. 

Nu au fost obiectiuni la procesul verbal de la sedinta din luna octombrie. 

Supus la vot, a fost aprobat in unanimitate. 

 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si pentru 

aprobarea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017. 

 

Dl Solomon – in noul Cod silvic exista o prevedere care mentioneaza ca 

fiecare agent economic care detine contract de exploatare material lemons, este 

obligat sa faca dovada la Ocolul silvic ca detine acordul proprietarului drumului 

pentru tranzitarea acestuia cu mijloacele de transport ale materialului lemnos. 

Pentru acest aspect, propun ca taxa de transport material lemnos pe domeniul 

public comunal sa se faca diferentiat, astfel: operatorii economici care au sediul 

social pe raza comunei sa plateasca o taxa de 4 lei / mc, iar operatorii economici care 

au sediul social in alte localitati sa plateasca o taxa de 8 lei / mc.     

 

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. 59  / 29.11.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2017. 

 

Dl primar – se merge pe sistemul din anii trecuti la care se adauga sistemul 

de monitorizare cu camere de luat vederi (20 de camere in prima faza). 

Dl Solomon – cat a costat investitia in sistemul de monitorizare video? 



Dl primar – jumatate din suma alocata in buget. 

Dl Patrascu – si cu camere si fara camere, tot trebuie pastrat si sistemul cu 

paznici. As dori sa mai adaug ca o parte din camerele de luat vederi nu sunt corect 

montate.  

Dl Solomon – are dreptate dl Patrascu. Amplasamentul camerelor nu este in 

totalitate cel corect, iar monitorizarea sa se faca din camera in care se desfasoara 

sedintele consiliului local. Dar asa se intampla cand este lipsa de comunicare. Si mai 

am o rugaminte: sa nu se mai faca anumite lucruri in mod preferential. 

 

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. 60  / 29.11.2016. 

 

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

cheltuieli pe anul 2016. 

 

Horeboiu Cristina compartiment contabilitate – se suplimenteaza veniturile 

si cheltuielile institutiei cu suma de 132,16 mii lei, dupa cum urmeaza: 

Cheltuieli: 

1. cap. 51.02 – autoritati executive + 30,66 mii lei 

- cheltuieli de personal + 2 mii lei; 

- bunuri si servicii + 4 mii lei, din care: 

a. art. 20.01.09 – materiale character functional + 1 mie lei; 

b. art. 20.05.30 – obiecte de inventar + 3 mii lei. 

- cheltuieli de capital + 24,66 mii lei, din care: 

a. actualizare PUG + 16,66 mii lei; 

b. achizitie soft modul stare civila + 8 mii lei. 

2. cap. 67.02 – cultura, recreere si religie + 8,5 mii lei 

- cheltuieli de personal + 1 mie lei; 

- bunuri si servicii + 6,5 mii lei; 

- servicii religioase + 1 mie lei; 

3. cap. 70.02 – locuinte, servicii si dezvoltare 

- cheltuieli de capital + 3 mii lei (suplimentare cheltuieli obiectiv “Achizitie pompa 

apa submersibila”); 

4. cap. 68.02 – asistenta sociala 

- cheltuieli de personal + 2 mii lei; 

5. cap. 84.02 – transporturi + 88 mii lei, din care: 

- bunuri si servicii + 10 mii lei; 

- cheltuieli de capital - + 78 mii lei (suplimentare cheltuieli obiectiv “Podet peste 

Raul Targului in punctual Burnesti”). 

 

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. 61  / 29.11.2016. 

 



8. Proiect de hotarare privind stabilirea traseului microbuzului scolar 2 (AG 

– 22 – PSG). 

 

Dl primar – in anexa pusa la dispozitia dumneavoastra au fot mentionate 

doar cursele regulate, nu si celelalte, din care amintesc transportul echipei de fotbal 

la meciurile din deplasare, activitatile extrascolare, etc. De mentionat ca doar acest 

microbuz poate parasi localitatea. 

 

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. 62  / 29.11.2016. 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea marcarii si taierii de material 

lemnos, de esenta plop Canadian, din domeniul public comunal, din afara fondului 

forestier. 

 

Dl primar – avem nevoie de material pentru efectuarea diverselor lucrari de 

intretinere si reparatii a obiectivelor din comuna, fapt pentru care trebuie marcat si 

debitat material lemnos. De mentionat ca exploatraea se va face din afara fondului 

forestier.  

Dl Solomon – materialul lemnos existent in padurea Ciocanei este stramb si 

putred si nu mai poate fi folosit. Acesta ar trebui marcat si taiat cat mai repede 

posibil, in limita cantitatii in care permite legislatia. Din pacate, nu mai poate fi 

folosit decat ca lemn de foc. 

 

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. 63  / 29.11.2016. 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii festivitatii serbarii 

pomului de Craciun pentru prescolarii si elevii unitatilor scolare din Schitu Golesti.  

Dl primar – sumele alocate in buget pentru orgnizarea acestui eveniment 

sunt suficiente. La scolile de pe raza comunei avem un numar de 514 elevi si 

prescolari, la Centrul Social Multifunctional 10 elevi, iar restul pana la 560 pentru 

ansamblul folcloric “Hora”.  

 

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. 64  / 29.11.2016. 

 

11. Prezentarea solicitarii dlui Paunescu Adrian Marius cu privire la 

achizitionarea terenului in suprafata de 376 mp, situat in domeniul public comunal. 

Dl primar – propun a se intocmi Raport de evaluare a acestui teren si 

ulterior sa se faca procedura de vanzare prin licitatie, avand in vedere ca sunt mai 

multe solicitari in acest sens.  

Propunerea dlui primar a fost votata in unanimitate. 



12. Informare privind stadiul derularii investitiei “Modernizare drumuri 

comunale conform HCL 15 / 2016 in comuna Schitu Golesti, judetul Arges”. 

 Dl primar – din motive obiective, investitia de modernizare drumuri 

comunale nu va fi finalizata in cursul anului 2016, pentru toate cele 15 drumuri si 

ulite comunale care fac obiectul proiectului. Lucrarea a inceput cu asfaltarea 

drumurilor cu cea mai mare lungime, respectiv drum de legatura Valea Neagra – 

Loturi si DC 11 Bariera – Canton silvic – Rudarie, continuand cu drumuri de 

dimensiuni mai mici si anume Camin Cultural Lazaresti si Ulita Oancea. La aceste 

drumuri lucrarile au fost finalizate. In aceasta saptamana se va turna covor asfaltic 

pe drum legatura Blocuri si se va pregati alte doua (ulita Vulpas si Poiana Sorii). 

Printre motivele care au stat la baza nefinalizarii contractului pentru cele 15 

drumuri, ar fi de mentionat: 

1. Greseli de proiectare asa cum rezulta din Nota de constatare, potrivit careia sunt 

necesare schimbari de solutii tehnice pe urmatoarele drumuri: Ulita Vlasceanu, 

Ulita Balca, Ulita Ghitulesti, Ulita Fintoiu si Ulita Telencesti. 

2. Conditiile meteo n-au permis sa se lucreze pe o perioada de 10 zile. 

 Drept urmare, dupa realizarea modificarilor de proiect se va continua 

investitia la inceputul anului viitor, astfel incat in prima perioada a anului viitor 

(luna aprilie) sa se finalizeze lucrarile si pe restul de drumuri si ulite comunale. 

  

 13. Diverse. 

 Dl Solomon – a fost efectuat un Raport de evaluare a terenului solicitat de dl 

Enache Doru si avem un pret de pronire stabilit. Daca nu ii convine, este problema 

dumnealui, nu problema noastra.  

  

 Cererea organizatiei PSD Schitu Golesti pentru alocarea unui sediu de 

partid. 

 Dl primar – incercam sa gasim o solutie. La scoala veche vis-à-vis de 

primarie nu se mai poate aloca o camera, datorita faptului ca in unele sali au fost 

amenajate sali cu urne de vot pentru alegeri. Or, in acest spatiu nu mai poate 

functiona si un partid parlamentar. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

SORINEL ISTRATE 

 

                                    

 

                                                                                           Intocmit                                                                       

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                              Pavel Schiaucu 

 
 


