
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 27.09.2016, 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. 148 / 22.09.2016, in sediul consiliului local se 

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  

La sedinta participa 14 consilieri locali (lipseste Radoiu Irinel). In calitate de 

invitat participa director scoala, sef SCUP Luca Ion si reprezentantul 

compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Cioaca Liviu 

Florian va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2016. 

Supus la vot, procesul verbal de la sedinta din data de 30.08.2016 a fost 

aprobat in unanimitate.   

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea traseului microbuzului scolar. 

 Directorul interimar al scolii gimnaziale cu clasele I-VIII Schitu Golesti 

supune atentiei consiliului local propunerea de traseu a microbuzului scolar. 

 Dl Balca – exista profesor insotitor atat la venirea copiilor la scoala cat si la 

intoarcerea acestora acasa? 

 Director scoala – da. In prima cursa se pleaca la orele 7,15 si un professor 

care domiciliaza pe raza comunei insoteste elevii in fiecare dimineata. 

 Dl Palaghiu – soferul este raspunzator de numarul de persoane (maxim 16) 

care urca in microbuz si nu poate fi atent ce fac copiii in timpul mersului. Acesta 

este rolul profesorului insotitor, de a monitoriza copiii.  

 Dl Solomon – este suficient un singur microbuz pentru a asigura transportul 

elevilor? 

 Director scoala – nu. Un singur microbuz nu poate asigura transportul 

tuturor copiilor de pe raza comunei. Vin cu microbuzul cei care locuiesc mai 

departe de scoala.  

 Dl Solomon – cine stabileste cine urca in microbuz si cine nu? In consecinta 

se impune ca cel de-al doilea microbuz sa fie pus in functiune pentru a asigura 

fluiditate in transportul elevilor. 

 

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

pentru.  



In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 39  / 27.09.2016. 

 

3.  Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai autoritatii 

publice locale, care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de 

director. 

 Directorul interimar al scolii gimnaziale cu clasele I-VIII Schitu Golesti 

explica membrilor consiliului local metodologia de ocupare a functiei de director de 

scoala, asa cum este prevazuta in Ordinul nr. 5080 / 2016 pentru aprobarea 

metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea 

functiei de director. 

     

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 40  / 27.09.2016. 

 

4. Proiect de hotarare privind organizarea Zilei comunei Schitu Golesti. 

 Dl primar – in Statutul comunei Schitu Golesti se mentioneaza ca in 

apropierea zilei de Sfantul Dumitru se organizeaza Ziua comunei. Mentionez de 

asemenea, ca in bugetul local a fost alocata suma de 25.000 lei pentru activitati 

culturale, parte din aceasta suma urmand a fi utilizata pentru organizarea 

festivitatilor. Programul va debuta la orele 12.30 si va contine un program artistic 

sustinut de elevii scolilor de pe raza comunei, urmat de festivitati de premiere, 

program de dansuri populare, program artistic sustinut de Casa de Cultura “Tudor 

Musatescu” si in incheiere un recital de muzica usoara. 

  

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 41  / 27.09.2016. 

 

5. Prtoiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si 

utilizare a parcurilor de joaca din comuna Schitu Golesti. 

Dl primar – s-a luat decizia de actualizare a Regulamentului de organizare si 

utilizare a parcurilor de joaca de pe raza comunei, datorita numeroaselor sesizari 

ale cetatenilor din zona parcului de la Caminul cultural Schitu Golesti, unde copiii 

joaca fotbal si alte jocuri cu mingea in interiorul parcului. Astfel, s-a ajuns in 

situatia in care s-a degradat acoperisul WC-ului, zidurile acestuia si s-au spart 

geamuri. Drept urmare, noul Regulament interzice cu desavarsire jocul cu mingea 

in interiorul tuturor parcurilor de joaca de pe raza comunei. 

Dl Patrascu – sa se amenajeze in Zavoi un teren de fotbal sau in alt loc, 

pentru a avea copiii unde sa joace fotbal. 

Dl primar – vom identifica zone unde pot fi amenajate mai multe terenuri. 

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 42  / 27.09.2016. 

  



6. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice privind 

inchirierea imobilului cu destinatia de povarna comunala. 

Dl Solomon – sa se organizeze licitatie publica cu strigare si cu respectarea 

prevederilor legale.  

Dl primar – nu se poate face alfel. Propun procedura de licitatie cu strigare. 

Licitatia porneste de la 150 lei / luna active, iar la fiecare pas de strigare se adauga 1 

leu. In lunile in care nu se desfasoara activitate, propun ca chiria sa fie de 50 lei / 

luna.  

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 43  / 27.09.2016. 

   

 7. Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

Consiliul local si primaria Schitu Golesti. 

 Dl primar – in conformitate cu prevederile Legii nr. 258 / 2015 pentru 

modificarea si completarea OG nr. 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru administratiile publice locale va supunem spre aprobare 

normativele de cheltuieli proprii ale Consiliului local si primariei Schitu Golesti 

privind consumul lunar de carburant pentru autovehiculele si alte utilaje aflate in 

dotarea institutiei cat si pentru servicii de telefonie fixa si mobila, dupa cum 

urmeaza: 

- autoutilitara Dacia Logan Van – 150 l / luna; 

- microbuz Opel Movano - 350 l / luna;  

- microbuz Fiat Ducato - 350 l / luna; 

- motocoasa, motoferastrau, generator, etc; 

- servicii de telefonie fixa si mobila - 700 lei / luna. 

 Nu se considera depasire la consumul de carburant normat pe autovehicule 

consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat, in 

raport de numarul total de autovehicule.  

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 44  / 27.09.2016. 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata 

de 2.000 mp.  

Dl primar – au fost finalizate procedurile cu privire la evaluarea terenului 

necesar construirii salii de sport. In afara raportului de evaluare a fost facuta si 

procedura de negociere cu proprietarii terenului intocmindu-se si un proces verbal 

de negociere, stabilindu-se astfel pretul achizitiei care va fi de 5 euro / mp. Urmeaza 

procedura de incheiere si de semnare a documentelor la un notar public.  
 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 45  / 27.09.2016. 



9. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea 

concesionarii imobilului denumit Spitalul minier, reprezentat de cladiri si teren, 

apartinand domeniului public. 

Dl primar – au fost adresate Consiliului local doua solicitari pentru 

concesionarea Spitalului minier in vederea desfasurarii unor activitati economice. 

Astfel, SC Contact Trident SRL doreste sa concesioneze pentru desfasurarea unor 

activitati medicale sau conexe si in domeniul educational, social si dde formare 

profesionala, in timp ce SC Geocat Forest AG SRL doreste sa desfasoare activitati 

de productie. Motivele pentru care trebuie facut ceva cu acest spatiu, este cunoscut 

de toti membrii consiliului local. Mai mult, cine va obtine concesiunea acestui 

spatiu, va avea de facut foarte multe lucrari de conservare si investitii, cum ar fi: 

- lucrari de izolare si de rezistenta a structurii; 

- lucrari de amenajari interioare; 

- inlocuire structura de rezistenta a acoperisului; 

- montare usi si ferestre; 

- lucrari de amenajare exterioara; 

- inlocuire tigla, etc. 

 In afara celor mentionate, nu trebuie omis nici aspectele economice, sociale si 

de mediu. 

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 46  / 27.09.2016. 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 

vanzarea terenului in suprafata de 16.157 mp apartinand domeniului privat 

comunal catre SC Pietro Fontana Romania SRL, titularul contractului de 

concesiune. 

Dl primar – PFA Verdes Mihaela Viorica a intocmit Raportul de evaluare a 

terenului in suprafata de 16.157 mp prin determinarea valorii de piata in vederea 

vanzarii. Terenul este situat in punctul “La Banica”, in intravilanul comunei si are 

categoria de folosinta pasune. Raportul de evaluare a fost intocmit in urma 

solicitarii SC Pietro Fontana Romania SRL prin care si-a manifestat intentia de a 

achizitiona acest teren, pe care il detin in acest moment in baza unui contract de 

concesiune. Pretul / mp de teren conform Raportului de evaluare este de 4,88 euro / 

mp. In urma negocierii, estimam a se obtine 5 euro / mp.  

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 47  / 27.09.2016. 

 

11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 26 / 2016 privind 

repartizarea sumelor alocate in bugetul local la capitolul de cheltuieli 59.12 – 

sustinerea cultelor.     

Dl primar – prin adresa 7562 / 15.09.2016 preotul paroh Bajan Gheorghe de 

la parohia Valea Pechii a solicitat realocarea sumei de 1.300 lei de la Parohia Valea 



Pechii la Parohia Schitu Golesti – Biserica Paraclis pentru sustinerea cheltuielilor 

ocazionate de montarea tamplariei. Drept urmare solicit consiliului local emiterea 

unei hotarari.   

 

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

pentru.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 48  / 27.09.2016. 

 

12. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 23 / 2016 privind 

reamplasarea Crucii - tip troita. 

Prin cererea inregistrata la primarie sub nr. 7717 / 20.09.2016, dna Pauna 

Andreea Marilena solicita modificarea HCL nr. 23 / 26.07.2016 in sensul 

reamplasarii Crucii - tip troita in zona indicata de preotii Parohiei Schitu Golesti si 

anume in curtea Dispensarului Uman in centrul spatiului verde. Crucea va fi 

construita pe un soclu cu amprenta la sol de 2 x 2m si inaltimea de 0,8 m, in doua 

trepte si va fi incadrata intr-un proiect de arhitectura peisagistica, concretizat in 

amenajarea unui parc.   

Dl Cioaca – nu am nimic impotriva acestui proiect, dar consider ca ar fi 

corect ca el sa se faca cu aprobarea Arhiepiscopiei, in baza unei documentatii 

necesara, sa se depuna spre aprobare si in functie de modul de rezolvare, sa aprobe 

consiliul local. Mai mult, consider necesar ca acest proiect sa fie incadrat intr-un 

décor ornamental. 

Dl Duta – propun ca aceasta Cruce sa fie amplasata in curtea scolii vis-à-vis 

de primarie. Tot avem aici si monumental eroilor. 

Dl Cioaca – daca se face cu respectarea legislatiei, urmeaza ca o comisie de la 

Arhiepiscopie sa se deplaseze la fata locului si sa analizeze situatia. 

 

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

pentru si doua abtineri – Duta si Palaghiu.  

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 49  / 27.09.2016. 

 

13. Solicitare Serbanel Daniel. 

Dl Solomon – m-a intrebat pe mine daca autoritatea locala detine suprafete 

de teren mai mari, dorind sa faca o solicitare pentru concesiune, in vederea 

implementarii unui proiect pe fonduri structurale. 

Primar – in acea zona mai sunt disponibile 6 ha. 

Dl Sipoteanu – sa fie invitat in sedinta consiliu din luna octombrie pentru a 

oferi explicatii. 

Dl primar – doreste sa infiinteze o plantatie, insa are nevoie de o suprafata 

mai mare si anume 10 ha. 

 

14. Diverse. 

Dl Patrascu – presedintele Asociatiei sa prezinte o situatie a veniturilor si 

cheltuielilor. 

Dl primar – in sedinta ordinara din luna octombrie, o sa puna la dispozitia 

consiliului local situatia solicitata. 



Consilier juridic – SC Rocaro Divers Complet SRL si SC Flumar Nicolas au 

adresat consiliului local si primariei Schitu Golesti o petitie prin care solicita 

clarificari cu privire la folosinta WC-ului din Complexul comercial Lazaresti. 

Situatia a fost analizata si in cadrul comisiilor nr. 1 si 2 ale consiliului local, acestea 

propunand varianta construirii impreuna a altei toalete care sa deserveasca cele 

doua societati. 

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.   

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CIOACA LIVIU FLORIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Intocmit 

                                                                                             Consilier juridic 

                                                                                           Pavel Schiaucu 

     
 


