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PROCES VERBAL
incheiat astazi 29.08.2017, in sedinta

ordinara a Consiliului local Schitu Golesti

Astazi, data de mai sus, in barza art. 39 (1) dinr Legea 215 I 2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si'completarile ulterioare si a
Dispozitiei de convocare nr. 297 I 24.08.2017, 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. Pentru
sustinerea unei problem personale participa si dl Moise Gheorghe.

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului lodirl ca dl Cioaca Liviu Florian
va conduce lucrarile sedintei ordinare. ' s

Supusa la vot, ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

L. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 25.07.2017.
Presedintele de sedinta - sunt obiectiuni la procesul verbal de la sedinta ordinara

din data de25,07.2017? Daca nu supun la vot aprobarea procesului verbal. Acesta a fost
aprobat in unanimitate. 'it. '\

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a dlui Radu
Marian Marius.
- prezinta primarul comuneil
- avizeaza comisia nr.2.

Dl primar - prin HCL nr. 50 125.07,2017 s-a declararat vacant postul de consilier
local in urma demisiei dlui Istrate Sorin, luymeaza a fi vali$4t urmatorul supleant de pe
lista PER. Prin adresa PER nr. 61 I 14,07.2017 se comunich'faptul ca dl Radu Marian
Marius este urmatorul supleant si se confirma apartenenta politica a acestuia. Drept
urmare, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind validarea
mandatului de consilier local al dlui Radu Marian Marius.

Sapus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 14 voturi pentru
si o abtinere.

In acest sens, afost emisa hotararea Consiliulai local nr.i59 / 29.08.2017.
.L

3. Raport privind starea invatamantului din comuna Schitu Golesti, in anul scolar
2016 -2017.
- prezinta directorul scolii.

a). Baza scolara - procesul educativ se desfasoara in 4 unitati de invatamant care au
fost igienizate si lavabilizate, au fost paluxate podelele si au fost inlocuite elementele
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nefunctionale ale grupurilor sanitare. La gradinitele din satefp Lazaresti si Valea Pechii au
fost montate centrale termice de incalzire, iar la scoala gerreiiiia Schitu Golesti au inceput
lucrarile de anvelopare a imobilului.

b). Resurse umane - cadrele didactice titulare si auxiliare participa la programe de
pregatire profesionala continua, pentru imbunatatirea si dezvoltarea procesului de
invatamant. Prin grija autoritatii locale si a consiliului local, acestea beneficiaza si de
decontarea cheltuielilor de transport.

c). Evaluarea nationala - 17 elevi admisi la cursurile liceale.
d). Desfasurarea procesului instructiv - educativ. {1d

In anul scolar 2016 - 2017 la nivelul scolii au functhiria( urmatoarele cicluri de
invatamant:
- invatarhant preseolar - 5 grupe;
- invatamant primar - 11 clase din care una simultam II + UI + IV si una simultan CP + I;
- invatamnt gimnazial - 8 clase;

Responsabilii de catedre si directorul scolii au verificat intocmirea in timp util si
parcurgerea planificarilor la fiecare disciplina in parte. Conducerea scolii a monitorizat
evaluarea initiala si evaluarea finala a elevilor. La nivelul;lcolii a functionat Comisia
pentru Asigurarea Calitatii, alcatuita din cadre didactice, reprezentanti ai parintilor si ai
Consiliului local, fiind coordonta de prof. Diaconu Liliana. Activitatile comisiei au vizat
urmatoarele aspect:
- verificarea documentelor scolarel
- notarea ritmica a elevilor;
- desfasurarea optima a procesului instructive - educativ;
- folosirea judicioasa a resurselor material si umane ale scolii;
- verificarea portofoliilor personale ale cadrelor didactice si d(sarele comisiilor metodice.

e). Activitati extrascolare:
Activitati extracurriculare invatamant prescolar:
- Let's do it Romania;
- Ziua internationala a Educatiei;
- Toamna - frumusete, bogatie si culoare;
- Carnavalul toamnei;
- Ziua comunei - program artistic;
- 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei;
- Mos Nicolae si darurile sale, etc.

Concursuri, simpozioane, articole publicate:
- Concursul judetean'(Chipul toamnei"l
- Concursul judetean "Comorile toamnei"l
- Concursul judetean "Simfonia anotimpurilor"l
- Concursul national ttNasterea Domnului - Renasterea bucupiei"l
- Concursul interjudetean t'Feerie de iarna", etc. 
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Participari la olimpiade si concursuri:
- olimpiada - faza pe scoala.

Dl Sipoteanu - propune premierea in bani a elevilor care au obtinut premii la
activitatile extrascolare (teatru).

Directorul scolii solicita sustinere financiara pentru aclizitia costumelor de teatru si
pentru deplasarea la diverse activitati extrascolare, etc. \
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Dl Balca - ce sume sunt necesare pentru taberele interactive?

4. Informare privind situatia scolilor de pe raza comunei la inceputul anului scolar
2017.
- prezinta viceprimarul comunei.

Dl viceprirnar - in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de invatamant
in cadrul scolilor de pe raza comunei Schitu Golesti, in pexipada vacantei de vara s-au
efectuat si finalizat urmatoarele lucrari: '1' '

- repararea peretilor din salile de clasa de la scolile Schitu Golesti J Lazaresti;
- racordarea la reteaua de gaze naturrile a gradinitelor din satele Valea Pechii si Lazaresti;
- realizarea instalatiei de incalzire (montare centrala termica si calorifere) la cele doua
gradinite;
- inlocuirea parchetului din doua clase la scoala Lazaresti;
- inlocuirea becurilor si neoanelor la toate scolile de pe raza comuneil
- inlocuirea bateriilor si a racordurilor la instalatiile sanitare dip scoli;
-toaletareapomilorsicosireavegetatieidincurteascolilor;
- finalizarea lucrarilor de construire a holului de acces la grupul sanitar
Lazaresti.

De mentionat ca sunt in curs de finalizare si lucrarile de anvelopare

Ia gradinita

si inlocuire a
burlanelor si jgheaburilor la scoala Schitu Golesti.

Director scoala - multumim autoritatii locale pentru eforturile depuse. In scolile de
pe rilzil comunei conditiile de desfasurare a activitatii didactice se prezinta de la an la an
mai bine. "41 !l',

Dl Tudor - trebuie refacut si gardul de la gradinita din Valea Pechii.
Dl primar - se va reface si gardul. S-a introdus retea de alimentare cu gaze si

centrala termica si se va amenaja si un balansoar.
Dl viceprimar - se rezolva si avizul la incendiu pentru scoala Lazaresti,

5. Proiect de hotarare privind acordul de principiu asupra propunerii de trecere
terenurilor in suprafata de 61.104 mp din administrarea , $C Carbonifera in domeniul
public al comunei al comunei Schitu Golesti, in admini'rtli}"u Consiliului local Schitu

- prezinta ilrimarul comuneil
- avizeaza- comisiile nr. 1 si 2.

Dl primar - terenul ce face obiectul proiectului de hotarare se afla in administrarea
SC Carbonifera SA - societate aflata in faliment, este in suprafata de 6L.104 mp si este
situat in intravilanul comunei Schitu Golesti. SC Carbonifera SA nu detine un Certificat de
atestare a dreptului de proprietate asupra acestei suprafatqde teren, pe care a avut-o in
administrare pentru desfasurarea activitatii. 1 '

A&A ionsultants SPRL - lichidatorul judiciar al SC Cardonifera SA, prin adresa
nr. 1841 / 01.08.2017, propune primariei comunei si Consiliului local Schitu Golesti
preluarea acestui teren, intrucat societatea mai sus mentionata si-a incetat activitatea.

De mentionat faptul ca, terenul descris este eligibil pentru realizarea unor obiective
de interes public sau privat, iar autoritatea locala Schitu Golesti considera oportuna
preluarea si introducerea terenului in domeniul public al comunei.

Totodata va aduc la cunostinta ca in hotararea de conqifiu se va mentiona intr-unul
din articole ca obligatia de demolare a silozului si a altor cladiri care nu sunt necesare a fi
preluate, sa ramana in sarcina SC Carbonifera prin lichidator judiciar - A&A Consultants
SPRL.
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Dl Balca - probabil ca aceste terenuri au apartinut domeniului public al comunei,
pana sa ilpara exploatarea miniera in zona.

Dl Luca - sef SCUP - toate cladirile vor intra in patrimoniul Ministerului Mediului
si vor fi dezafectate. ' '"11t 

,

Dl Palaghiu - preluarea acestei suprafete sa se faca cu cu sarcina si anume obligatia
de demolare si readucerea terenului la starea initiala, obligatie care ramane in sarcina SC
Carbonifera sau in sarcina lichidatorului judiciar.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliulai local nr, 60 / 29.08.2017.

5.'Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului lo&il pe anul 2017.
- prezinta primarul comuneil q

- wizeaza comisia nr. L.

Reprezentant compartiment contabilitate Horeboiu Cristina - prin adresa
Consiliului Judetean Arges s-a repartizat suma de 80 mii lei pentru obiectivul de investitii
"Anvelopare Scoala Gimnaziala Schitu Golesti" si incasarea din valorificarea bunurilor a

sumei de 12 mii lei, propun spre aprobare Consiliului local suplimentarea veniturilor si
cheltuielilor cu suma de 92 mii lei, astfel:
Venituri: 

---' -'-----' o,1{ 
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- gapi 39.02.01 - venituri din valorificarea bunurilor + 12 mii lei;
- cap. 04.02.A4 - cote defalcate din impozitul pe venit * 80 mii lei.

Chletuieli:
- cap. 65.02 - invatamant * 80 mii lei pentru anvelopare scoalal
- cap. 67.A2 - cultura, recreere si religie + 12 mii lei pentru parcuri de joaca.

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost aprobat dagonsiliul local cu 15 voturi
pentru. 1l' I 
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In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului local nr. 61 / 29.08.2017.

7. Informare privind acivitatea desfasurata de beneficiarii Legii nr, 416 1200L.
- prezinta sef SCUP Luca lon.

Sef SCUP Luca Ion - in luna august 2017, beneficiarii Legii nr. 416 I 2001 au
desfasurat urmatoarele activitati :

- au incorporat in sol un tub de preluare a apelor pluyiale in zona kilometru, l-au
acoperit cu beton si ulterior cu pamant; !

- au curatat sub si in zona podetelor de trecerel
- au construit gard din fier la Cimitirul Lazaresti;
- au taiat, spart si stivuit lemn de foc la primarie;
- activitati de ecologizare a curtilor scolilor de pe raza comunei si a primariei;
- activitati de mentinere a curateniei in zona capetelor de poduri, a trotuarelor si a

tomberoanelor;
- activitati de igienizare a rigolelor si a spatiilor verzi pilDN 73;
- defrisat vegetatia in satul Loturi, drum Stoica si alte zone diir comuna;
- igienizarea albiilor raurilor Targului si Bughea ) zona fostei gropi de gunoi din

Rudarie si din punct transformator (spre Vladeni);
- sapat sant in zonele Racoltea si Murarus pentru inlocuirea conductei de alimentare

cu apa;
- activitati de intretinere a terenului de fotbal (cosit si adunat iarba);

- ''li,r
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- amenajat imprejmuire pentru depozitarea nisipului; 
'{ltt 
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- igienizarea zonei Heroiesti si a canalelor colectoare din Valeh Florii, etc.
Consilier Fatu - fiecare beneficiar al Legii nr. 416 I 2001 care locuieste in satul

Loturi si are de efectuat ore de munca in folosul comunitatii, va rog sa le afisati la loc
vizibil in sat.

Primar - se va intocmi o situatie det*liata cu toate activitatile desfasurate de
beneficiarii Legii nr.416 12001, iar pentru cetatenii din satul Loturi vom gasi o varianta in
care sa se afiseze la loc vizibil. ,.4! *

Consilier Fatu - trebuie refacute si canalele colectoalr"b a ..apelor pluviale in satul
Loturi.

8.'Discutii asupra HCL nr. 40 130.05.2017 cu privire la scutirea de la plata tarifului
de apa a familiilor din satul Valea Pechii, care au pus la dispozitia Consiliului local
suprafete de teren pentru amplasarea bazinului de inmagazinare a apei potabile, a statiei
de clorinare si a forajului.

Dl primar - situatia cetatenilor care au pus la dispozifge Consiliului local suprafete
de teren pentru implementarea proiectului de alimentare cu apa" din satul Valea Pechii,
trebuie sa persiste, in sensul ca aceste familii trebuie sa beneficieze de facilitati si anume de
scutirea de la plata a unei cantitati de apa. Consiliul local a aprobat o scutire de 5 mc /
familie / luna.

Dl Moise Gheorghe - am primit o adresa in acest sens, insa familia mea care este

compusa din 2 membrii Lr avea nevoie de o cantitate mai mare de apa. Este vorba de un
necesar de aproximativ 15 mc / luna.

Consilier Sipoteanu - aceasta obligatie trebuie sa cadilin sarcina celor de la Edilul.
In momentul in care s-a facut predarea - primirea sistemului,'trebuia sa se predea si
activele si pasivele operatorului.

Dl primar - aveti drept de mostenire asupra terenului? Cine foloseste restul de
teren din spatele cladirii pompelor?

Dl Moise Ghe. - restul de teren este folosit de dl Safta losif.
Dl primar - luam in calcul sa va facem o oferta de cumparare a terenului pe care

sunt amplasate bazinele.

9. Diverse.
Preledinte de sedinta da citire adresei SC Rocaro Divers, SC Flumar Nicolas si

Domo Gribo prin care solicita Consiliului local montarea unui paratrasnet pe acopersiul
Complexului comercial Lazaresti, pentru a evita pe viitor situatia de scurt circuit a

aparatelor electronice din sediile acestor societati comerciale care isi desfasoara activitatea
in incinta complexului.

Dl primar - in luna iulie, in urma unor descarcari elec(rice, a fost trasnita cladirea
complexului din satul Lazaresti si ar trebui montat un paratdasne{. O sa facem o estimare
de costuri si vom aloca sumele necesare.

Consilier Sipoteanu - daca este montat un paratrasnet la Caminul cultural
Lazaresti ar mai trebui montat si pe complex, tinand cont de faptul ca aceste cladiri sunt
amplasate una langa cealalta?

Dl primar - in perioada urmatoare vom pregati o sedinta extraordinara pentru
aprobarea noilor indicatori tehnico - economici pentru investitia de canalizare ape
menajere si statie de epurare. Aceasta documentatie, apro,[pta de consiliul local, va fi
depusa la Ministerul Dezvoltarii pentru semnarea contractului de finantare pentru etapa I
de finantare. Dupa cum stiti, investitia se intinde pe o perioada de 4 ani.
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Dl viceprimar - in luna septembrie vom incepe a doua etapa de montare a
camerelor de supraveghere in comuna.

Consilier Patrascu - unele camere sunt pozitionate corespunzator, altele nu.
Consilier Sipoteanu - trebuie montata o camera si la b-ariera.
Consilier Radoiu - trebuie inlocuit un bec de la ilumlfratu.l public stradal in zont

Tanasesti.
Dl viceprimar - a fost inlocuit.
Consilier Fatu - beneficiarii Legii 416 12001 trebuie sa stie cate ore de munca in

folosul comunitatii au de efectuat. Aceasta situatie sa fie afisata la loc vizibil.
Consilier Sipoteanu - propun intocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare

a Complexului comercialLtzaresti (impartirea complexului in 3 spatii) si ulterior yanzilrea

spart o gura de canal.
Dl primar - da. Cand se va face receptia finala, se vor lua si masurile care se impun.
Consilier Patrascu * s-au facut asfaltari si la intrarea pe strada bisericii din Valea

Pechii.
Primar - da s-au facut. Proiectul a fost intocmit in continuarea proiectului de

asfaltare a DN 73, de la limita proprietatilor. Exista o suprafata de L5 m la intrarea pe
drumurile comunale care a fost asfaltata de AZYI - STRAcgrq.spprafata care a fost prinsa
si in proiectul nostru de asfaltare. Insa, surplusul de asfalt va fi"folosit la la intrarea pe

strada Ezilor, intrarea catre ulita Bisericii Lazaresti si catre UM Lazaresti.
Consilier Dorobantu - problema proprietarului care isi parcheaza masina in parcul

de la Orasel. Rezolvarea este simpla, in sensul in care se pune un lacat pe poarta
parculetului.

spatiilor bomerciale catre actualii proprietari.
Consilier Radu * lucrarile de asfaltare au perioada

Consilier Balca - in
Dl primar - nu am

prezvaztt in proiect.
Consilier Oprescu - s-a carat pamant la

'$J 
guryurtie (ex. Costita)? S-a

Tanasesti riu ffi.t,rqsat gramada.

ce stadiu este alimentarea cu gaze pe ulita Balca?
primit niuciun raspuns. Se va face o adresa de revenire catre

qq s
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proiect de hotarare si'pdntru amenajarea apelor
Distrigaz Sud Retele.

Consilier Balca - trebuie facut un
pluviale in satul Loturi.

Dl primar - in aceasta toamna se va rezolva si aceasta problema.
Consilier Balca - la asfaltarea din satul Loturi ar fi trebuit sa se faca amenajarea

drumului si spre rau.
Dl primar - sa adresez o intrebare primariei minicipiului Campulung daca a fost

Dl primar - o sa se niveleze
Consilier Oprescu - sa fie notificati carutasii din comuna sa nu mai transporte

gunoi menajer inzona raurilor.
Consilier Tudor - am doua probleme:

l. o propunere pentru dl primar: Ziua Diasporei si Ziua comunei sa se desfasoare intr-
o zi.

2. Cat a costat autoutilitara? ,,i;r 
e

Dl primar - vom face o informare in prima sedinta de clo'nsiliu.
Consilier Oprescu - in zonele unde a fost nevoie de sapatura pentru efectuarea

racordurilor cetatenilor la reteua de alimentare cu ga;Ze, nu au fost efectuate lucrari de
refacere a infrastructurii rutiere.

Primarul comunei - S-au interventii in acest sens celor 2 constructori Rocip si Prest
Instal.

',iq a
1,,:

t,



Consilier Palaghiu - am fost martorul unui situatii petypcute in fata scolii Lazaresti
si in care un copil s-a angajat in traversarea partii carosabile'(plecand din spatele unei
masini parcate in fata scolii) fara a se asigura, fiind evitat in ultimul moment. Am
rugamintea ca la inceperea anului scolar sa se ia masuri de informare a elevilor cu privire
la circulatia pe drumurile publice. Ar fi indicat sa se monteze si o camera de supraveghere
in zona.

Consilier Boghez - referitor la terenul aflat in fata spatiilor comerciale din
Complexul comercial L*zaresti, va solicit constituirea unei comisii care sa procedeze la
masurarea fiecarui teren pe care il ocupa fiecare chiria$t sa se incheie contract de
inchiriere cu suprafata corecta si fiecare sa plateasca pentru cb foloseste. Referitor la
lucrarile de la Caminul cultural Lazaresti va rog sa faceti o informare cu privire la
derularea lucrarilor.

Dl primar - proiectul a fost intocmit de dl Vladescu. La lucrari de reabilitare nu se

potrivesc lucrurile ca la o lucrare facuta de la inceput, diin acest motiv sunt lucrari
suplimentare dar si note de renuntare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces ,.rnuillt , u

PRESEDINTE DE SEDINTA
cIoACA LTVIU FLORTAN .1,u*lt

'{i xtlt

Intocmit
Consilier juridic
Pavel Schiaucu
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