
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 25.10.2016, 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. 195 / 19.10.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 12 consilieri locali (lipsesc Radoiu Irinel, Boghez 

Grigorita Maurel si Istrate Sorinel). In calitate de invitati participa: sef SCUP Luca 

Ion, reprezentantul compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina si din partea 

proiectantului PUG-ului dnii Ciofleac si Necula. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl viceprimar 

Duta Iulian va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.09.2016. 

Supus la vot, procesul verbal de la sedinta din data de 27.09.2016 a fost 

aprobat in unanimitate.   

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism General, 

actualizat. 

Reprezentant SC Infravia Design SRL – ing. Necula face o scurta radiografie 

cu privire la modificarile care au survenit la intocmirea PUG-ului si anume: 

- extinderile de intravilan; 

- modul de utilizare a terenurilor; 

- introducerea in intravilanul comunei a terenurilor cu constructii; 

- modalitati de dezvoltare durabila a comunei; 

- utilitatile: alimentarea cu apa, retea de alimentare cu gaze (care acopera partial 

comuna), retea electrica care acopera intreaga comuna; 

- mentioneaza ca suprafata din intravilan insumeaza acum 715,82 ha si ca suprafata 

industriala creste de la 28 ha la 35 ha.  

Dl consilier Duta Iulian – ce dimensiune are zona de protectie a raurilor? 

Ing. Necula – 5 m de o parte si de alta a albiei minore. 

 

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

pentru..  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 50  / 25.10.2016. 

  

 3. Informare privind situatia veniturilor si cheltuielilor AUPCCA Schitu 

Golesti. 

 Presedintele AUPCCA pune la dispozitia consiliului local situatia veniturilor 

si a cheltuielilor asociatiei, dupa cum urmeaza: 

- izlaz Stejeris – la data de 01.01.2016 exista in cont suma de 10.634 lei, iar in cursul 

anului a mai intrat din subventii suma de 24.392 lei; s-au facut cheltuieli in suma de 

12.046 lei, disponibil 22.890 lei; 

- izlaz Valea Pechii – la data de 01.01.2016 exista in cont suma de 11.034 lei, iar in 

cursul anului a mai intrat din subventii suma de 12.102 lei; s-au facut cheltuieli in 

suma de 12.829 lei, disponibil 10.307 lei; 



- izlaz Valea Florii – la data de 01.01.2016 exista un deficit in suma de 134,97 lei, iar 

in cursul anului a intrat din subventii suma de 7.781 lei; s-au facut cheltuieli in 

suma de 5.635 lei, disponibil 2.011 lei; 

- izlaz Zavoi – la data de 01.01.2016 exista in cont suma de 18.227 lei, iar in cursul 

anului a mai intrat din subventii suma de 3.533 lei; s-au facut cheltuieli in suma de 

9.116 lei, disponibil 12.644 lei; 

- izlaz Ciocanei – la data de 01.01.2016 exista in cont suma de 71.168 lei, iar in 

cursul anului a mai intrat din subventii suma de 33.558 lei; s-au facut cheltuieli in 

suma de 15.144 lei, disponibil 89.582 lei; 

 Cheltuielile efectuate de catre asociatie au constat in: 

- achizitie azotat; 

- lucrari de ecologizare a izlazurilor; 

- plata redevente si impozite; 

- lucrari de imprejmuire a izlazului Ciocanei. 

 Dl consilier Patrascu Florian – sa acordati o mai mare atentie izlazului Valea 

Florii, care arata foarte neingrijit. 

 

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

local de venituri si cheltuieli pe anul 2016. 

 Reprezentantul compartimentului contabilitate prezinta consiliului local 

executia bugetului local la data de 30.09.2016. Totodata informeaza membrii 

consiliului local ca 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, avandu-se in vedere prioritatile in angajarea acestora, correlate cu 

sursele posibil de realizat.  

Drept urmare, in conformitate cu prevederile art. 49 (12) din Legea nr. 273 / 

2006 privind finantele locale, se supune spre aprobare consiliului local contul de 

executie bugetara pentru trimestrul III al anului in curs. 

 

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 51  / 25.10.2016. 

  

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

cheltuieli pe anul 2016. 

 Reprezentantul compartimentului contabilitate prezinta consiliului local 

propunerea de rectificare a bugetului, astfel: 

 Venituri: 

- capitolul 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit + 81 mii lei; 

- capitolul 43.02.30 – sume primate de la bugetul judetului pentru plata drepturilor 

de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale + 19 mii lei;  

 Cheltuieli: 

- capitolul 51.02 – autoritati executive – obiecte de inventar + 3 mii lei; 

- capitolul 65.02 – invatamant: 

1. + 8 mii lei – dotarea salilor de clasa cu perdele si jaluzele, 2 videoproiectoare; 

2. + 8 mii lei – montaj ferestre hol gradinita Lazaresti; 

3. + 19 mii lei pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte 

educationale speciale; 

- capitolul 68.02 – asistenta sociala: 

1. + 2 mii lei pentru formare profesionala asistenti personali; 

2. + 40 mii lei pentru plata indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav; 

- capitolul 84.02 – drumuri + 20 mii lei – achizitionare embleme intrare – iesire din 

comuna. 



 Diferenta de 304 mii lei incasata si neutilizata va fi regasita in excedentul 

anului 2016, urmand a fi utilizata in anul bugetar 2017.   

 

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 52  / 25.10.2016. 

 

 6. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului comunei Schitu 

Golesti Mirita Vasile Tudorel, de a reprezenta localitatea in Adunarea Generala 

ADI Servsal Arges.  

 Dl primar – in vederea reprezentarii si pentru luarea deciziilor in numele si 

pentru UAT Schitu Golesti la sedintele Adunarii Generale ale ADI Servsal, se 

impune acordarea unui mandat primarului comunei pe perioada exercitarii functiei.  

 

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 53  / 25.10.2016. 

  

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice pe anul 2017. 

 Dl primar – Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 

cuprinde doua modificari si anume: 

- angajare prin recrutare a functiei publice de conducere de secretar al comunei; 

- promovare in gradul de inspector superior a dnei Luca Mariana Camelia – 

inspector principal in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala. 

 

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 54  / 25.10.2016. 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de interventii la 

deszapezire pentru perioada 2016 - 2017. 

 Dl viceprimar Duta Iulian – pentru prevenirea si inlaturarea efectelor 

cauzate de caderea de zapada si polei pe drmurile si ulitele comunale pe perioada 

sezonului rece 2016 – 2017, se vor avea in vedere intreprinderea urmatoarelor 

actiuni: 

- intervenirea pe toate drumurile si ulitele comunale care fac parte din domeniul 

public al comunei cu mijloace tehnice adecvate, pentru indepartarea efectelor 

produse de caderea de zapada si polei, in vederea fluidizarii traficului; 

- la actiunile de indepartare a zapezii si a poleiului se va interveni atat cu mijloacele 

tehnice aflate in dotarea institutiei cat si prin incheierea unui contract de prestari 

servicii cu o firma specializata; 

- din sumele alocate in bugetul institutiei se va achizitiona material antiderapant 

(nisip, zgura si sare);   

 Dl consilier Palaghiu – ar trebui sa eliminam sarea din materialul 

antiderapant care se imprastie pe drumurile asfaltate, pentru a le proteja. 

 

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 55  / 25.10.2016. 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei troite in apropierea 

Caminului cultural Lazaresti (solicitarea Parohiei Lazaresti nr. 8722 / 18.10.2016). 



Dl consilier Solomon – trebuie construita capela la fiecare biserica de pe raza 

comunei. 

Dl primar – va propun sa luam o hotarare de principiu, in sensul in care 

suntem sau nu de accord cu constructia troitei. Ulterior, se va deplasa in teren 

comisia de urbanism si va stabili amplasamentul. 

Dl consilier Cioaca – sa se deplaseze si comisia de cultura insotita de preotii 

din Parohia Lazaresti.   

  

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

pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 56  / 25.10.2016. 

 

 10. Diverse. 

 Dl conisilier Sipoteanu – va informez ca a fost modificat Codul silvic, in 

sensul in care daca o persoana fizica sau juridica detine material lemnos fara a-l 

putea justifica cu documente de provenienta, materialul va fi confiscat, iar 

detinatorul va fi amendat.   

 Dl consilier Balca – doua probleme: 

1. de remediat problema cu burlanul de la scoala; 

2. la puntea peste rau din punctul Trinina trebuiesc completate si inlocuite mai 

multe scanduri. 

 Delegat satesc Stanciu Mircea – ar trebui balastata ulita in zona Vasile Sutac.  

 Dl viceprimar – vom avea in vedere si amenajarea acestei zone. 

 Dl consilier Patrascu – iluminatul public stradal se stinge mult mai devreme 

de ora 7 dimineata. 

 Dl viceprimar – probabil ca este programata sa se stinga la 6.50 – 6.55, dar 

nicidecum mai devreme de aceasta ora. 

 Dl consilier Fatu – asfalatrea din satul Loturi se mai realizeaza in cursul 

acestui an? 

 Dl primar – nu depinde de noi. Procedura de licitatie este derulata de 

primaria Campulung. Nu pot spune cu certitudine ca se realizeaza asfaltarea in 

cursul acestui an. 

 Dl consilier Fatu – daca nu realizeaza asfaltarea in cursul acestui an, va rog 

sa aduceti cateva masini de piatra de Mateias sa nivelam drumul. In scurt timp vine 

iarna si acesta devine impracticabil. 

 Dl consilier Copaescu – nu stiu cat de bine este organizata paza la nivel de 

comuna, dar vreau sa va aduc la cunostinta ca in ultimele doua saptamani pe raza 

comunei au avut loc trei spargeri. 

 Dl viceprimar – sistemul de paza va fi imbunatatit. Vom demara procedura 

de licitatie pentru achizitia si montarea de camere de luat vederi pe raza comunei.  

 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Duta Iulian 

 

                                    

 

                                                                                           Intocmit                                                                       

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                              Pavel Schiaucu 


