
 

 

 

JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 

 

 

PROCES VERBAL 

incheiat astazi 31.01.2017, 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. 15 / 25.01.2017, 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 si reprezentantul compartimentului contabilitate Horeboiu 

Cristina. 

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Fatu Florin 

Daniel va conduce lucrarile sedintei ordinare. 

 

Dl presedinte propune completarea ordinei de zi cu inca un proiect de 

hotarare si anume aprobarea Structurii retelei unitatilor de invatamant din UAT 

Schitu Golesti. Informeaza consiliul local ca prin adresa ISJ Arges nr. 535 – 84 / 

30.01.2017 a fost comunicata autoritatii locale Hotararea nr. 4 / 20.01.2017 a ISJ 

Arges privind avizul favorabil privind Structura retelei unitatilor de invatamant din 

UAT Schitu Golesti.    

 

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

este aprobata in unanimitate.  

 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 20.12.2016. 

 

Dl presedinte – stimati colegi, daca aveti obiectiuni cu privire la procesul 

verbal, va rog sa le exprimati. Nefiind obiectiuni, procesul verbal a fost supus la vot 

si aprobat in unanimitate. 

 

2. Presedintele de sedinta propune ca sedinta sa inceapa cu punctul nr. 8 de 

pe ordinea de zi si anume “Raport de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 

incendiilor”. 

- prezinta sef SVSU.  

 Dl primar informeaza Consiliul local ca in cursul anului 2016 au fost 

achizitionati un numar de 8 hidranti, care urmeaza a fi montati anul acesta.  



Sef SVSU – sistemul de alertare (sirena veche) de la scoala cu clasele I-VIII 

Schitu Golesti, urmeaza a intra intr-un program de modernizare, prin conectarea la 

sistemul de alarmare al ISU Arges. Aceasta operatiune consta in montarea unui 

sistem de automatizare, conexiunea facandu-se prin internet. Mai informeaza 

Consiliul local ca cetatenii de pe raza comunei procedeaza la incendierea vegetatiei 

ierboase uscate in zona Coasta Mare si Loturi. Operatiunea se face necontrolat, 

ajungandu-se in anumite situatii la alertarea ISU Campulung pentru stingerea 

incendiilor. Cetatenii nu tin cont de faptul ca pentru aceste operatiuni trebuiesc 

obtinute avize de lucru cu foc.  

Dl Solomon – ar trebui sa se obtina acordul tuturor proprietarilor de 

terenuri pentru a se incendia controlat aceste terenuri si pentru a evita extinderea 

focului si crearea unor situatii neplacute. 

Dl Patrascu – va rog sa aveti in vedere si sa cooptati in echipa de pompieri 

voluntar si baieti tineri. 

Dl Solomon – locuitorii din Rudarie aduc gunoi din tot satul, pe care il 

incendiaza prin zona Lunca Bughii. Ar trebui facuta curatenie in aceasta zona, 

dupa care sa se desemneze un responsabil de zona care sa se ocupe de pastrarea 

curateniei. Totodata, va aduc la cunostinta ca beneficiarii de ajutor social care 

refuza un loc de munca, nu mai pot beneficia de ajutor social. O sa verific la 

ALOFM Campulung cum stau lucrurile. 

Dl primar – intradevar, au aparut unele modificari ale Legii nr. 416, in 

sensul in care daca un beneficiar de ajutor social refuza de trei ori o oferta de 

munca, i se elibereaza un document care atesta acest aspect, iar persoana respective 

nu mai beneficiaza de ajutor social. 

Dl viceprimar – va aduc la cunostinta ca nu am rezolvat inca cu autorizarea 

privind securitatea la incendiu a scolii din Rudarie (aviz tehnic).  

Sef SVSU – in cursul anului 2016 au fost efectuate actiuni de informare a 

cetatenilor comunei, prin care le-au fost aduse la cunostinta pericolele care pot 

apare atat la incendierea necontrolata a pasunilor cat si in cazul izbucnirii unor 

incendii cauzate de intretinerea defectuoasa a cosurilor de fum.     

 

 3. Proiect de hotarare privind stabilirea ulitelor si drumurilor comunale 

care vor face obiectul lucrarii de „Modernizare drumuri comunale in anul 2017”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl primar – pregatim intocmirea bugetului pentru anul 2017, avand in 

vedere lucrarile de investitii pe care le derulam in cursul acestui an, prin folosirea 

sumelor ramase in excedentul  bugetului local la finele anului 2016.  

Dl Solomon – va rog sa aveti in vedere termenul de executie a lucrarilor de 

asfaltare (a se vedea contractul de asfaltare semnat in anul 2016 si care nu a fost 

finalizat in termen). 

Dl primar – contractul a fost semnat in luna septembrie, iar termenul de 

executie a fost de 4 luni. Insa vremea de afara s-a racit mai repede decat am 

preconizat, fapt  ce a condus la prelungirea perioadei de executie.    



Dl Sipoteanu – sa aveti in vedere si latimea ulitelor. Unele dintre ele sunt 

foarte late, proiectele au fost intocmite dupa situatia acestora din teren si nu se 

justifica din punct de vedere economic. 

 Dl primar – si in cursul acestui an avem ne dorim sa asfaltam aprox. 3 km de 

drumuri si ulite comunale, tinand cont de sumele licitate in anii anteriori cand s-au 

asfaltat pe o lungime de 3 km cu suma de 800.000 lei.  

 Dl Patrascu – lista sa fie completata cu ulita Heroiesti (ulita intrare 

Patrascu).  

 Dl Solomon – din lista a fost omisa ulita Anghel. Insa pe aceasta ulita este 

obligatoriu a se proceda la indreptarea gardurilor pentru largirea ulitei. 

 Dl Palaghiu – probabil este obligatorie cadastrarea tuturor drumurilor si 

ulitelor comunale. 

 

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. 2  / 31.01.2017. 

 

 4. Proiect de hotarare privind stabilirea ulitelor si drumurilor comunale care 

vor face obiectul lucrarii de „Extindere retea gaze naturale”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl primar – extinderea retelei de gaze naurale in comuna se desfasoara 

destul de anevoios din pricina formalitatilor. 

 Dl Solomon – pe ulitele asfaltate va propun ca extinderea retelei sa se faca in 

varianta supraterana, pentru a se evita taierea stratului asfaltic. 

 In urma discutiilor, se propune completarea listei cu inca doua zone si anume 

ulita Anghel si intrare Zmarandoiu. 

 

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. 3  / 31.01.2017. 

 

 5. Proiect de hotarare privind stabilirea ulitelor si drumurilor comunale care 

vor face obiectul lucrarii de „Extindere retea de iluminat public stradal”. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl primar – in afara Drumului Linioara care face obiectul prezentului 

proiect de hotarare, va propun completarea propunerii de extindere a retelei de 

iluminat public si in zonele Pod Valea Pechii si Ulita Morii - Trinina. 

 Dl Solomon – iluminatul public stradal cu becuri montate din doi in doi 

stalpi, este eficient in acest moment. 

 

 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. 4  / 31.01.2017. 

 

 6. Proiect de hotarare privind stabilirea planului de actiuni si lucrari de 

interes local ce urmeaza a fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 in anul 

2017. 

- prezinta primarul comunei; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl primar – acestea sunt activitatile cuprinse in planul de actiuni si lucrari de 

interes local pe care vi-l supun atentiei dumneavoastra. Daca mai aveti propuneri de 

completare a acestuia, va rog sa le faceti. 

 Dl Patrascu – nu se vede activitatea desfasurata de beneficiarii Legii nr. 416 / 

2001 pe raza comunei. Ar trebui mai atent monitorizati. 

 Dl Palaghiu – punctul 14 din planul de lucrari ar trebui mentionat in anexa 

de investitii. 

 Dl primar – de acord. Se va inlocui termenul “construire” cu “reparatii”. 

Insa, urmarim si edificarea unei constructii care sa foloseasca la adapostirea 

microbuzelor scolare. 

 Dl Balca – si punctele 3 si 7 din planul de lucrari ar trebui eliminate si 

mentionate in lista de investitii.    

  

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. 5  / 31.01.2017. 

 

 7. Proiect de hotarare privind intocmirea proiectului tehnic pentru investitia 

„Pod peste Valea Poienari” – punct Costea. 

- prezinta consilier local Tudor Ion; 

- avizeaza comisia nr. 1. 

 

 Dl Tudor – trebuie construit un pod care sa suporte si sarcini de greutate mai 

mare (autospeciale de colectare a gunoiului, stingerea incendiilor si aprovizionarea 

magazinelor din satul Valea Pechii. 

 Dl Duta – daca tot se intocmeste documentatia de proiectare pentru podul 

din punctual Costea, va propun sa executam proiectul tehnic si pentru podul peste 

Raul Targului pe DC 43 Valea Pechii. Si in aceasta situatie facem doar o singura 

procedura de achizitie publica.   

  

Supus la vot, proiectul de hotarare in varianta propusa de dl Duta, a fost 

aprobat de consiliul local cu 15  voturi pentru. 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 6  / 31.01.2017. 

 

 8. Proiect de hotarare privind realizarea proiectului tehnic si executia 

investitiei „Sant betonat de colectare a apelor pluviale in satul Loturi”.  

- prezinta consilier local Balca Constantin; 

- avizeaza comisia nr. 1. 



 Dl primar – cand se va face proiectarea santului de colectare a apelor 

pluviale, trebuie tinut cont de adancimea la care este incorporata in sol magistrala 

de alimentare cu apa a zonei. 

Dl Fatu – este incorporata la 50 – 60 cm adancime. 

Dl primar – proiectul trebuie foarte bine gandit si intocmit cu foarte mare 

atentie, intrucat la temperaturi foarte scazute exista riscul de inghet al magistralei 

de alimentare cu apa a satului Loturi. 

Dl Fatu – sa se execute santul pe portiuni. 

Dl Solomon – nu mai exista continuitate. 

Dl Duta – sa rezolvam in prima faza punctele sensibile, prin amenajarea unui 

sant de scurgere din pamant. 

Dl Solomon – in acest moment trebuie gasita o solutie cat mai ieftina si 

varianta dlui Duta este cea mai potrivita acum. 

Dl primar – va propun ca in anul 2017 sa intocmim doar proiectul tehnic.  

 

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. 7  / 31.01.2017. 

 

 9. Solicitare SC Rocaro Divers Complet SRL cu privire la prelungirea 

contractului de inchiriere spatiu pe o perioada de 10 ani, cat si inchirierea unei 

suprafete de 20 mp teren pentru depozitare materiale de construire. Proiect de 

hotarare.  

 

 Dl primar – contractul de inchiriere a expirat si solicita incheierea unui nou 

contract, dar si inchirierea unei suprafete de 20 mp teren din fata magazinului 

pentru depozitarea materialelor de construire. 

 Dl Solomon – propun ca pentru toate spatiile comerciale (care actualmente 

sunt inchiriate) sa se intomeasca documentatia de trecere din domeniul public in 

domeniul privat, sa fie evaluate si apoi scoase la vanzare prin licitatie publica. 

  In urma discutiilor din consiliul local, s-a stabilit incheierea unui nou 

contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani pentru spatiul comercial (84 mp spatiu 

prezentare si desfacere la pretul de 0,75 euro / mp / luna si 23 mp magazie la pretul 

de 0,38 euro mp / luna) si pentru terenul amplasat in fata magazinului, necesar 

depozitarii materialelor de construire. Inchirierea terenului se face la pretul de 10 

lei / mp / an, conform HCL nr. 59 / 29.11.2016 privind stabilirea taxelor si 

impozitelor locale pentru anul fiscal 2017. Totodata, consiliul local a stability sa se 

incheie contracte de inchiriere a terenului cu toti detinatorii de spatii comerciale din 

Complexul comercial Lazaresti.  

    

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. 8  / 31.01.2017. 

 



 10. Solicitare Andreescu Adriana Florina cu privire la scutirea de la plata 

impozitului pe cladirea clasata in Patrimoniul National ca monument istoric, 

proprietatea solicitantului. Proiect de hotarare. 

 Prin adresa inregistrata la primarie sub nr. 10958 / 30.12.2016dna Andreescu 

Adriana Florina, proprietarul imobilului clasat in Patrimoniul National ca 

monument istoric, solicita scutirea de impozit, conform Codului fiscal. Anexeaza ca 

justificare si documentul emis de Ministerul Culturii si Cultelor prin Directia 

Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Arges prin care 

face dovada ca imobilul denumit “Casa Virgil Andreescu” face parte din 

Patrimoniul National ca monument istoric.  

 

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

pentru si o abtinere (Oprescu Nicolae Dorinel). 

In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 9  / 31.01.2017. 

 

 11. Solicitare Calinescu Ionela Melania si Calinescu Ileana Costinela cu 

privire la scutirea de impozit pentru terenurile in suprafata de 2.610 mp categoria 

de folosinta arabil, situate pe raza comunei Schitu Golesti. Proiect de hotarare. 

 

 Prin adresa inregistrata la primarie sub nr. 342 / 13.01.2017 Calinescu Ionela 

Melania si Calinescu Ileana Costinela solicita scutirea de la plata impozitului pe 

terenurile pe care le detine pe raza comunei Schitu Golesti, urmare a faptului ca pe 

una dintre proprietati (teren), amplasata in zona Orasel minier – Blocuri, exista 

retea de canalizare ape menajere si acest teren nu mai poate fi folosit si in alte 

scopuri.    

 Supusa la vot, scutirea de impozit asupra terenurilor, a fost aprobata in 

unanimitate. 

 

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii retelei unuitatilor de 

invatamant din UAT Schitu Golesti. 

 

 Dl primar - prin adresa nr. 535 - 84 / 30.01.2017 Inspectoratul Scolar 

Judetean Arges a comunicat autoritatii locale avizul favorabil cu privire la 

Structura retelei unitatilor de invatamant din UAT Schitu Golesti, cu solicitarea 

emiterii unei hotarari a consiliul local in acest sens. Drept urmare, va supunem spre 

aprobare acest proiect 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. 10  / 31.01.2017. 

 

 13. Diverse. 

 

 Dl Palaghiu – remiza PSI ar trebui demolata (total sau partial).  

 Dl primar – vom lua o decizie in cursul acestui an. Si pentru constructia 

amplasata pe terenul sau pe Ulita Garii, urmeaza a se inainta o adresa catre dl 



Gornea prin care sa isi exprime punctul de vedere cu privire la achizitia constructiei 

pe care detine o cons.  

 Dl Sipoteanu – sistemul de monitorizare video montat in comuna este 

ineficient atata timp cat iluminatul public stradal nu este sincronizat cu sistemul. Si 

ma refer in special la camera montata pe Ulita Garii la transformator. 

 Dl Patrascu – nici camera montata pe Ulita Povernei nu isi dovedeste 

utilitatea, asa ca ar fi mai bine sa fie reamplasata in strada. 

 Dl primar – si in anul 2017 se va continua programul de montare a 

camerelor de luat vederi in partea de nord a satului Schitu Golesti si in satele Loturi 

si Valea Pechii, iar la momentul implementarii proiectului vor fi invitati si membrii 

comisiei nr. 2 sau ai comisiei de receptie, ca impreuna cu reprezentantii primariei sa 

gaseasca solutiile unanim acceptate cu privire la amplasamentul si pozitionarea 

viitoarelor camere de luat vederi. 

 Dl Balca – pe raza satului Loturi sunt multi stalpi de iluminat public stradal 

unde s-au ars becurile. Va rog dle viceprimar sa aveti in vedere acest aspect si 

becurile arse sa fie inlocuite.    

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

FATU FLORIN DANIEL                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Intocmit                                                                       

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                              Pavel Schiaucu 

 


