
JUDETUL ARGES 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 
 
 
 

PROCES VERBAL 
incheiat astazi 31.05.2016, 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. 258 / 25.05.2016, in sediul consiliului local se 
desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.  
 La sedinta participa 13 consilieri. In calitate de invitat participa dna Cristina 
Horeboiu din partea compartimentului financiar - contabil, sef SCUP Ion Luca si dl 
Busca Andrei - proiectant drumuri, reprezentant legal al SC DRX CAD PROIECT 
SRL. Pentru rezolvarea diverselor probleme, au mai participat la sedinta: dl 
Oprescu Gigi, Mioc Constantin si dna Oproiu Cristina Daniela.  
 Presedinte de sedinta este dl Duta Iulian, care propune completarea ordinii 
de zi cu un punct si anume: Realizarea unui proiect pentru Cererea de Propuneri de 
Proiecte “Dezvoltare Locala Integrata - DLI 3600 - in comunitatile marginalizate 
rome” si realizarea parteneriatului necesar implementarii si cofinantarii.  
 Supusa la vot, ordinea de zi completata a fost aprobata in unanimitate. 

Presedintele de sedinta propune inceperea ordinii de zi cu invitatii si anume 
cu reprezentantul firmei de proiectare a drumurilor (punctul 8 pe ordinea de zi).  
 Dl Busca Andrei informeza consiliul local ca structura rutiera este compusa 
dintr-un strat asfaltic de 6 cm, 12 cm de piatra sparta si 5 cm de balast.  
 Dl Duta – sunt strazi care se vor inalta cu aproximativ 20 cm. 
 Dl Manole – sa nu se lucreze ca pe ulita Copaescu care s-a inaltat foarte mult 
si acum patrunde apa pluviala in curtile cetatenilor. 
 Dl Busca Andrei – unele ulite nu pot fi prevazute cu canale colectoare pentru 
preluarea apelor pluviale, din cauza ca sunt foarte stramte. 
 Dl Balca – pe ulita Balca pot fi amenajate canale colectoare. 
 Dl Duta – unde se scurge apa pluviala? 
 Dl Busca Andrei – pe ulitele mai largi sunt prevazute canale colectoare a 
apelor pluviale, iar pe celelalte ulite se va turna asfalt cu panta continua pentru 
scurgerea apelor pluviale. 
 Dl Duta – propun consiliului local sa analizam punctual fiecare ulita in parte. 
In urma discutiilor din consiliul local, impreuna cu proiectantul s-a stabilit ce 
lucrari trebuie executate pe fiecare ulita, dupa cum urmeaza: 
- pe ulita Vlasceanu – de la Solomon in partea dreapta urmeaza a se amenaja un zid 
de sprijin pana in curbura, o rigola carosabila, un sant betonat si un tub de preluare 
ape pluviale; 
- pe ulita Blocuri – se amenajeaza un acostament; 



- pe ulita Oancea – se amenajeaza o platforma incrucisata, iar asfaltarea se face cu 
panta continua pentru scurgerea apelor pluviale; 
- ulita Telencesti – se va face excavarea ulitei, pentru a se evita suprainaltarea cu 
stratul asfaltic; 
- drum legatura Camin cultural Lazaresti – se va monta un tub Ø 400 la drumul de 
legatura cu Capul Piscului; 
- ulita Ghitulesti – se va face ridicarea in plan pentru asfaltare; 
- ulita Fintoiu - se va monta un tub Ø 400; 
- drum de legatura Valea Neagra – Loturi - se va monta doua tuburi Ø 400; 
- pe celelate ulite si drumuri urmeaza a se asfalta cu panta continua pentru 
scurgerea apelor pluviale.  
 
 S-a dat citire cerererii inregistrata la primarie sub nr. 4515 / 27.05.2016 a 
Asociatiei Utilizatorilor Pasunilor Comunale si a Crescatorilor de Animale Schitu 
Golesti prin care solicita aprobare pentru efectuarea unui racord contorizat la 
reteaua de alimentare cu apa a satului Loturi, necesar adaparii vitelor pe timp de 
vara. Plata consumului se va efectua de catre Asociatie, in baza citirii apometrului. 
 Dl Duta – propune convocarea cetatenilor din satul Loturi pentru a-si 
exprima parerea cu privire la efectuarea racordului.   

Dl Balca – propune emiterea unui acord de principiu.  
 Consiliul local acorda aviz favorabil de principiu, urmand ca in proxima 
sedinta a viitorului consiliu sa se emita o hotarare in acest sens. 
 Dl Mioc Constantin solicita aprobarea consiliului local pentru alocarea a 
doua masini cu balast necesare nivelarii drumului din satul Loturi. 
 
 1. Prezentarea si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a 
consiliului local din data de 26.04.2016. 
 Presedintele de sedinta - exista obiectiuni cu privire la procesul verbal de la 
sedinta din luna aprilie? Daca nu, va propun sa il votam. 
 Supus la vot, procesul verbal de la sedinta anterioara a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
 2. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu in incinta imobilului 
Postei Schitu Golesti in vederea amenajarii unei frizerii. 
- prezinta consilier juridic; 
- avizeaza comisiile nr. 1 si 2. 
 S-a dat citire cererii dnei Zamfir Daniela prin care solicita aprobarea 
consiliului local pentru inchirierea imobilului – apartament - situat in incinta Postei 
Schitu Golesti pentru amenajarea unui spatiu de prestari servicii cu destinatia 
frizerie. 
 

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. 41  / 31.05.2016. 

 



 3. Proiect de hotarare privind concesiunea prin atribuire directa a unei 
suprafete de 6 mp catre dna Oproiu Cristina Daniela, in vederea realizarii investitiei 
de alimentare cu gaze naturale a locuintei. 
- prezinta consilier juridic; 
- avizeaza comisiile nr. 1 si 2. 
 Consilierul juridic da citire cererii dnei Oproiu Cristina Daniela prin care 
solicita concesionarea prin atribuire directa a unei suprafete de 6 mp teren in 
punctul Orasel minier in vederea realizarii investitiei de alimentare cu gaze naturale 
a locuintei. 
 

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. 42  / 31.05.2016. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a 
Riscurilor pentru comuna Schitu Golesti, actualizat. 
- prezinta sef SVSU; 
- avizeaza comisia nr. 2. 

Dl Nicoara Gheorghe sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta da citire 
proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a 
Riscurilor pentru comuna Schitu Golesti, actualizat. 

 
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. 43  / 31.05.2016. 

 

5. Proiect de hotarare privind marcarea si taierea unei cantitati de 20 mc de 
material lemnos din domeniul public comunal, de diverse esente, din padurea fostei 
Unitati Militare Lazaresti, parcela 27 k. 
- prezinta viceprimarul comunei; 
- avizeaza comisia nr. 1. 
 Dl viceprimar - pentru a se evita sustragerea de material lemnos din padurea 
fostei Unitati Militare Lazaresti, propun aprobarea marcarii si taierii unei cantitati 
de 20 mc material lemnos de diverse esente, amintind ca parcela din care urmeaza a 
se exploata (parcela 27 k) se afla in apropierea catunului Rudarie.    
 

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. 44  / 31.05.2016. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii chiriei pentru 
Intreprindere Individuala David Georgiana Ionela. 
- prezinta viceprimarul comunei; 
- avizeaza comisiile nr. 1 si 2. 
 Dl viceprimar – dna David Georgiana Ionela titulara a contractului de 
inchiriere a spatiului cu destinatia de magazin alimentar situat in satul Valea Pechii, 



(spatiu in care functioneaza si o gradinita) solicita compensarea chiriei pana la 
concurenta sumei de 924 lei (contravaloarea facturilor achitate in perioada 2013 – 
mai 2016, reprezentand un consum de 1.320 kw conform verificarii fiselor de 
consum de la ultima citire). Mai subliniaza faptul ca, in perioada amintita, 
susnumita a achitat facturile reprezentand consumul de energie electrica atat 
pentru spatiul inchiriat cat si pentru gradinita.  
 

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. 45  / 31.05.2016. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unui proiect pentru 
Cererea de Propuneri de Proiecte “Dezvoltare Locala Integrata - DLI 3600 - in 
comunitatile comunitatile marginalizate rome” si realizarea parteneriatului necesar 
implementarii si cofinantarii. 

Consilierul juridic informeaza consiliul local ca acest proiect pe axa 4.2 
vizeaza comunitatile de romi, vizand urmatoarele aspecte principale: 
- saracia; 
- nivelul de educatie; 
- starea de sanatate; 
- dezvoltarea capacitatii de insertie profesionala; 
- accesul la infrastructura de baza; 
- strategii de dezvoltare locala si de integrare a comunitatilor marginalizate; 
-  conditii de locuit. 
 Totodata, prin implementarea acestui proiect se urmareste si: 
- reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala; 
- subventionarea copiilor prescolari si scolari din comunitatile marginalizate; 
- subventionarea calificarii prin ucenicie la locul de munca; 
- subventii acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca; 
- subventionarea firmelor nou infiintate din comunitatile rome; 
- acordarea de asistenta juridica; 
- activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit; 
- furnizarea de servicii sociale, medicale, informare si consiliere. 
 

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. 46  / 31.05.2016. 

 

8. Prezentarea cererii SC GEOCAT FOREST AG privind intentia de 
concesionare a imobilului fostului Spital minier, apartinand domeniului public 
comunal.  

Societatea mai sus mentionata si-a manifestat intentia de a concesiona fostul 
Spital minier si a terenului aferent din localitatea Schitu Golesti, pentru o perioada 
de 49 ani, in vederea transformarii spatiilor existente in spatii de productie. 

Dl primar reaminteste consiliului local ca si reprezentantul legal al SC 
CONTACT TRIDENT SRL si-a manifestat intentia de a concesiona respectivul 



imobil, situatie in care consiliul local poate da un acord de principiu privind 
demararea procedurilor legale privind concesiunea, urmand ca in urmatoarea 
sedinta a viitorului consiliu local sa se stabileasca domeniul de activitate pentru care 
va fi concesionat imobilul.  

 
9. Cerere privind acordarea unui ajutor de inmormantare. 
- prezinta consilier juridic. 

 Prin cererea inregistrata la primarie sub nr. 4368 / 23.05.2016 numitul 
Calina Viorel solicita consiliului local acordarea unui ajutor de inmormantare 
pentru fratele sau Calina Florian. Mentioneaza ca fratele sau nu era salariat si nu a 
avut alte surse de venit decat cele dobandite in calitate de beneficiar de ajutor social. 
 Presedintele de sedinta propune Consiliul local acordarea unui ajutor in 
cuantum de 300 lei, propunere cu care toti consilierii prezenti la sedinta sunt de 
acord. 
 
 10. Informare privind lucrarile ce urmeaza a se efectua la caminele culturale 
de pe raza comunei Schitu Golesti pentru reparatia capitala a acestora, prevazuta in 
lista de investitii a bugetului local pe anul 2016. 
 Dl presedinte de sedinta propune constituirea unei comisii din viitorul 
consiliu local care sa analizeze situatia si sa decida cu privire la lucrarile ce urmeaza 
a se efectua, coordonate eventual de o firma de specialitate si cu experienta in 
domeniu pentru a identifica ce lucrari se impun a fi efectuate. 
 
 11. Diverse. 

Dl primar face o informare catre consiliul local privitoare la adresa 
transmisa de catre Transgaz cu privire la investitia de extindere a retelei de gaze 
naturale la nivel de comuna, investitie aprobata prin HCL nr. 7 / 26.01.2016. Adresa 
mai sus mentionata face o descriere detaliata a costurilor pentru fiecare tronson de 
retea in parte, dupa cum urmeaza: 
- ulita Cimitirului - valoarea estimata a investitiei este de 55.594,80 lei, din care 
suma de 14.440,40 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre 
bugetul local; 
- pe ulita Morii – valoarea estimata a investitiei este de 19.813,20 lei, din care suma 
de 19.116 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre bugetul local; 
- pe ulita Vasilescu - valoarea estimata a investitiei este de 15.555,60 lei, din care 
suma de 11.784 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre bugetul 
local; 
- strada intrarea Cotescu - valoarea estimata a investitiei este de 8.119,20 lei, din 
care suma de 7.873,20 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre 
bugetul local; 
- strada intrarea Boceanu - valoarea estimata a investitiei este de 15.555,60 lei, din 
care suma de 15.244,80 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre 
bugetul local; 
- ulita Valea Pechii – zona Vladuta - valoarea estimata a investitiei este de 16.996,80 
lei, din care suma de 16.657,20 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de 
catre bugetul local; 



- ulita Buduroi - valoarea estimata a investitiei este de 16.179,60 lei, din care suma 
de 14.132,40 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre bugetul 
local; 
- ulita Tudor Florian - valoarea estimata a investitiei este de 16.881,60 lei, din care 
suma de 16.544,40 lei reprezinta contravaloarea investitiei suportata de catre 
bugetul local. 
 Dl presedinte de sedinta – de ce se genereaza costuri asa mari pentru aceasta 
investitie? De ce cota de participare a autoritatii locale este foarte mare, iar cota de 
participare la investitie a celor de la Distrigaz asa mica? 
 Dl primar – pentru viitoarea sedinta de consiliu propun a fi invitat un 
reprezentant de la Distrigaz pentru a face o justificare atat asupra costurilor 
investitiei cat si asupra cotei de participare a Distrigaz. 
 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
DUTA IULIAN 
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