
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLESTI
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi25.07.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfiqurflrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituit6 qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art.39 alin. (1) din Legea nr.2l5 I 2001privind administralia publicl locald, republicatS,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare w.235 I 20.07.2017 .

La qedinfS participd un numdr de 13 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in
funcfie. Lipsesc: d-l Copdescu Costel Ionel qi d-l Dorobanlu Bogdan Florinel "

La qedinfd mai participd d-l Mirifd Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, d-l
Vl6duc[ Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina , inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate, d-l Luca Ion - ;eful SCUP qi d-l Stanciu Mircea - delegat sdtesc.

Preqedinte de qedin!6 este domnul Boghez Grigorild Maurel carc ia loc la prezidiu qi prezintd
proiectul ordinii de zi:

L. Prezentarea qi aprobarea procesului verbal al qedinfei ordinare a Consiliului local
Schitu Goleqti din data de21.06.2017.

2" Proiect de hotlrflre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Istrate Sorinel prin demisie gi declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de
acesta.

3" Proiect de hotirire privind aprobarea protocolului de colaborare a Primlriei comunei
Schitu Goleqti cu Administrafia Bazinall de ApI Argeq - Vedea, in vederea executirii lucririlor
de reprofilare a albiei Riului Tflrgului, pe raza comunei Schitu Goleqti.

4. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
5. Proiect de hotirire privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de venituri

qi cheltuieli,la data de 30 iunie 2017.
6. Proiect de hotirire privind stabilirea salariilor de bazd pentru func{iile publice qi

personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Schitu Goleqti qi

a indemnizatiei lunare a consilierilor locali.
7. Proiect de hotirflre privind organizarea" Zilei Diasporei " in comuna Schitu Goleqti,

judeful Argeq, in anul2017
8. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii iulie 2017 de citre beneficiarii Legii

nr,416l200l, in comuna Schitu Golegti, judeful Argeq.
9. Proiect de hotlrire privind aprobarea propunerii de stabilire a noului tarif pentru

serviciul public de furnizare apfl potabill, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.
10. Proiect de hotlrire privind exprimarea acordului de principiu pentru obiectivul :

Realizare refea de telecomunicafii in comuna Schitu Goleqti, de citre S.C. RCS&RDS S.A.
11.. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 11 puncte qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd procesul verbal al

qedin{ei ordinare care s-a desffiqurat in data de 27.06.2017,



Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotlrflre privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Istrate Sorinel prin demisie qi declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de

acesta.
Sunt prezentate: proiectul de hothrire qi expunerea de motive cu Iu. 6002 I 19.07.2017 iniliate

de primarul comunei Schitu GoleEti, raportul de specialitate cu nr.6003 119.07.2017 intocmit de

secretar, referatul constatator nr. 6004 I 19.07.2A17 semnat de primar qi de secretar qi adresa nr.6l I
14.07.20t7 a Partidului Ecologist Romdn inregistratd la Primdria Schitu Goleqti cu nr. 5972 I
t8"07.24fi.

Proiectul de hotdrdre a primit ayizfavorubil din partea comisiei de specialitate nt.2.

Prin adresa nr. 61 I 14.07.2017 a Partidului Ecologist Romin se arat[ cd prin solicitarea de

renunlare la funcfia de consilier local a domnului Istrate Sorinel incep6nd cu data de 01.07.2017, potrivit
prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 12015, postul ocupat de acesta in cadrul Consiliului
Local Schitu Goleqti a devenit vacant urmdnd ca acesta sd fie ocupat de membrul supleant pe lista de

candidali ai P.E.R - Organiza[ia Schitu Goleqti
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre qi cu 12 voturi -pentru -

, este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 50 din 25.07,2017.

3. Proiect de hot6rire privind aprobarea protocolului de colaborare a Primlriei comunei

Schitu Goteqti cu Administra{ia Bazinali de Api ArgeE - Vedea, in vederea executlrii lucririlor
de reprofilare a albiei Rfiului Tirgului, pe rLZa comunei Schitu Goleqti.

Sunt prezentate: expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Schitu

Goleqti inregistrate cu nr. 5969 I 18.07.2017, raportul cu nr. 5971 I 18.07.2017 intocmit de secretar qi

devizul estimativ pentru lucrarea " Reprofilare Rdul Tdrgului in comuna Schitu Goleqti" intocmit de

cdtre A.B.A.Arge$ - Vedea - S.H. Cdmpulung.
Proiectul de hot6r6re a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 qi nr. 2.

D-1. Palaghiu M precizeazdcddiscufia cu Apele Romdne va rimdne pdnd cdnd se vor face lucrdri

de reprofilare a albiei Rdului TArgului cu dale din beton qi solicitd ca printr-o adresi sI ni se dea

coordonatele care sd corespund6 cu cele de la cadastru.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre qi cu 12 voturi -pentru'
, este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole$i nr. 51 din 25,07.2017.

4. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul2017 .

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti

inregistratd cu nr. 6022 I 19.07.2017 qi raportul inregistrat cu nr. 5984 I 18.07.2017 intocmit de

comparlimentul financiar - contabil.
Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l.
D-l primar arutd cd este necesari virarea de credite bugetare neutilizate de la un capitol la altul

pentru realizarcaunor pl61i in perioada imediat urmdtoare qi anume: achitarea diferenfei de 13,5 mii lei

pentru construcfia gardului de la biserica Valea Pechii, asigurarea sumei de 10 mii lei pentru carburantul

solicitat de Apele Rom6ne in vederea executdrii lucrdrilor de reprofilare a albiei Rdului Tdrgului Ei 20

mii lei pentru realizarca raportului de expertizl tehnic6 qi a studiului de fezabilitate la $coala veche

Ldzdreqti
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6r6re qi cu 12 voturi -pentru'

, este adoptutd HofirLrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 52 din 25.07.2017.

5. Proiect de hotir6re privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli,la data de 30 iunie 2017.



Sunt prezentate : expunerea de motive qi proiectul de hotlrdre iniliate de primar qi raportul cu nr.
5988 / 18.07.2017 intocmit de compartimentul financiar - contabil.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6r6re qi cu 12 voturi -pentru -

, este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 53 din 25.07.2017.

6. Proiect de hotirffre privind stabilirea salariilor de bazil pentru func{iile publice qi
personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Schitu Goleqti qi

a indemnizafiei lunare a consilierilor locali.
Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre inifiat de primar qi expunerea de motive inregistratl cu nr.

6021 I 19.07"2017, raportul de specialitate inregistrat cu nr. 5986 I 18.07.2017 intocmit de secretar,

adresa rv. 15977 I 13.07.2017 a Instituliei Prefectului - jud. Arge$ , raportul compartimentului financiar

- contabii inregistrat cu Iu. 5987 I 18.07.2017 precum qi procesul verbal nr. 5952 I 18.07.2017 incheiat
intre ordonatorul principal de credite Ei reprezentanlii salarialilor cu privire la nivelul salariilor de bazd
propuse.

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

D-l primar aratd cd salarialii primdriei Schitu Goleqti au beneficiat de major[ri substan]iale ale

salariilor la inceputul anului 2017, in baza Deciziei Curlii Constitutionale nr. 794 I 2016. Acum prin
aplicarea noii legi - cadru a salafizdrii personalului pldtit din fonduri bugetare au fost stabilite
indemnizaliile primarilor gi viceprimarilor iar pentru restul personalului din prim6rii nu a fost stabiliti o

gril6 de salarizare. Fa!6 de cheltuielile de personal aferente lunii iunie 2017 prin grilele de salarii
propuse pentru salariafii primSriei se inregistreazd a creqtere de 9,2 Yo. Prin punerea in aplicare a Legii
nr. 153 I 2017 s-a stabilit ci salariul de baz6, lunar pentru salarialii aparatului de specialitate al

primarului, incepdnd cu data de 01.07.2017, nu poate fi mai mic decdt salariul minim garantat in platd qi

nu poate fi mai mare decdt indemnizalia viceprimarului. De asemenea ,la stabilirea salariilor debazd s-a

avut in vedere la funcfii publice egale , in baza unor criterii de performan{d precum complexitatea
muncii, responsabilitatea qi gradul de coordonare in cadrul compartimentelor qi serviciilor, se pot face

diferenfieri salariale in cadrul aceluiaqi grad profesional qi aceeaqi gpdafie. Sunt qi salariali care vor
cdqtiga mai pulin fa16 de luna iunie , in funclie de complexitatea muncii depuse de aceqtia.

Nemaifiind discu(ii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 12 voturi -pentru -

, este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 54 din 25.07.2017.

7. Proiect de hotlrflre privind organizarea" Zilei Diasporei " in comuna Schitu Goleqti,
jude{ul ArgeE, in anul2017

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive a primarului inregistrate cu nr.

5980 / 18.07.2017 qi raportul de specialitate cu nr. 5981 I 18.07.2017 intocmit de secretar.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.3

D-l primar propune organizarea unui program artistic suslinut cu fonduri provenite din bugetul
local ( aprox. 1000lei) iarrestul din donalii qi sponsorizdri.

D-l Cioacd L. susline c5 prin acest eveniment ne vom bucura impreund cu cei care au fost plecali
in afari qi care in aceastd perioadl se intorc in fari in perioada de vacan[6, indiferent cE sunt sdraci sau

bogafi. Va fi pregltit impreun6 cu Casa de culturd " Tudor Muqatescu" din Cdmpulung, un program
artistic frumos. Va fi ceva autentic; dacd in anii anteriori s-a inceput cu organizarea acestui eveniment
este bine sd fie continuat qi in acest an.

D-l Tudor I. spune cd ar fi de acord cu acest eveniment dar cu fonduri provenite numai din
sponsorizdri, din ediliile trecute s-a dovedit c[ nu sunt prezenti nici 5% dintre cei pleca]i peste hotare.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 11 voturi -pentru -

;i o ablinere ( d-l Tudor I.), este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 55 din
25.07,2017.



8. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii iulie 2017 de cltre beneficiarii Legii
nr. 416 12001., in comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq.

D-l Luca Ion - qeful S.C.U"P. prezintd toate activitdtile care au fost desfdqurate in luna iulie 2017

de cdtre beneficiarii de ajutor social, pe raza comunei Schitu Goleqti.

9. Proiect de hotlrflre privind aprobarea propunerii de stabilire a noului tarif pentru
serviciul public de furnizare apl potabill, in comuna Schitu Golegti, judeful Argeq.

Sunt prezentate proiectul de hot6rdre qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu
GoleEti inregistrate cu nr. 5985 / 18.07.2017 qi adresa nr. 4867 I 10.07.2017 a S.C" Edilul C.G.A. S.A.
Cdmpulung inregistrat6 la Primdria Schitu Goleqti cu nr. 5794 I 11.07.2017.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

D-l primar arutd cd, tariful la apa potabilS trebuie sd creasc6 cu 3 bani / mc de la2,74lei / mc la
2,77 lei / inc aqa cum a fost stabilit ;i pentru utilizatorii din Mun. Cdmpulung, conform prevederilor art.

12 alin. (2) din contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apd din comuna

Schitu GoleEti cdtre operatorul SC Edilul CGA SA Cdmpulung.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre ;i cu 12 voturi - pentru

- , este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 56 din 25.07.2017.

L0" Proiect de hotirflre privind exprimarea acordului de principiu pentru obiectivul :

Realizare re{ea de telecomunicafii in comuna Schitu Gole;ti, de cltre S.C. RCS&RDS S.A.

Sunt prezentate : proiectul de hotirdre ,expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti

inregistratd cu ff. 6019 I 19.07.2017 qi adresa din partea S.C. RCS&RDS S.A. inregistratd cu ff. 5655 I
45.07.2017 .

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorfuil din partea comisiei de specialitate nr. I
Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotirdre qi cu 11 voturi - pentru

- ;i I ub(inere ( Oprescu Nicolae Dorinel ), este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golesti
nr. 57 din 25.07.2017.

I l. Diverse"
D-l primar aratd cd in data de 22.06.2017 a fost incheiat intre comuna Schitu Goleqti qi O.C.P.I.

Argeq contractul de finanfare in cadrul Programului nafional de cadastru qi carte funciard a lucririlor de

inregistrare sistematicl ini{iate de unitdli administrativ - teritoriale pentru sectoare cadastrale. Urmeazd
si incheiem un contract de prestdri de servicii cu o firmd autorizatl, care va executa lucrdrile de cadastru

qi inscriere in cartea funciard pentru sectoarele stabilite din extravilanul localitSlii. Din pacate,

legiuitorul a stabilit ca sectoarele cadastrale sa fie delimitate de repere naturale, rauri, drumuri etc, si in
aceste conditii probleme sunt in zonele de deal unde marea majoritate a sectoarelor sunt mixte. Spre

exemplu, la Schitu Golesti din 48 sectoare doar 3 sunt in extravilan restul sunt in intravilan si mixte.
Situatia este similara la Godeni, Poienarii de Muscel, Bughea de Sus si in alte localitati. In conditiile
actuale, doat 3 sectoare sunt in exclusivitate in extravilan si doar astea pot fi cadastrate. Am fEcut
demersuri la parlamentari pentru a solicita modificarea formei actuale a legislatiei, in sensul ca pentru
zonele de deal, delimitarea sectoarelor sa se faca si in functie de delimitarea intravilanului fata de

extravilan din PUG-ul localitatii. in momentul de fa!6 se poate face cadastru la aproximativ 300 de loturi
in Lunca Bughii.

in data de 13 iulie 2017 intre comuna Schitu Goleqti qi Cultul Creqtin-Biserica Evanghelicd
Romdnd - cdqtigdtoarea licitaliei publice, s-a intocmit la Biroul Notarului Public contractul devdnzare -
cumpdrare a terenului in suprafald de 376 mp situat in zona Or6qel minier pct. Dumitru - SlSniceanu.

Pentru acest teren vdndut s-a incasat la buget suma de 12.000 lei qi urmeazd sd incas6m qi diferenfa de

6.0001ei.
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D-l primar informeaz[ consiliul local c6, incepdnd cu data de ieri 24.07.2017, au fost incepute
lucr6rile de asfaltare in cadrul investifiei " IBU pe drumuri locale in anul 2017". Lucrdrile au fost
contractate de firma SC Construcfii Drumuri qi LucrEri de ArtI SRL.

De asemenea incepdnd cu sdptdmdna viitoare firma SC Rom Construct Vdlcea se va ocupa de
decolmatarea canalului Valea Pechii.

D-l Cioac6 L" precizeazd cd s-a instalat iluminatul public pe Linioara ceea ce este un lucru foarte
bun. Ar fi foarte bine dacd s-ar pune qi parapet .

D-l P6traqeu F. anunfd cI la Florin Badea este o conduct6 din releaua de apd potabilI spart6. Nu
se qtie unde se afl6 robinetul de oprire.

D-l Balcd C-tin intreabi dacd este posibili angajarea unui cadru medical la $coala Gimnaziald
nr.1 Schitu Goleqti aqa cum se solicitd prin adresa nr.2174 I 06.07 .2017 .

D-l primar anun!6 cI in prezent nu sunt alocafi bani de la Ministerul SAnAtAfli nici pentru postul
de mediatbr sanitar care a fost solicitat, purtandu-se in continuare corespondenta cu ministerul de resort.
D-l viceprimar solicit[ ca to]i membrii din cadrul comisiei de recep]ie a lucrlrilor de investifii si se

deplaseze dup[ incheierea Eedinfei la Grddinila Lazareqti qi la Gr6dinifa din Valea Pechii pentru
receplionarea lucrlrilor care au fost ftnalizate la aceste obiective.

Nemaifiiind disculii in qedin{a de astizi preqedintele de qedinf6 declar6 inchise lucr6rile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17"30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
BOGHEZ GRIGORITA MAUREL

Secretar,
vt-,{ouci ciriuN


