
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

PROCES VERBAL

lncheiat astdzi 25.09.2018, la sediul consiliului local cu ocazia desflquririi gedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinfa este legal constituitb qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Gole;ti in baza
prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr.2l5 I 2001 privind administrafia publicd locald, republicat[,
cu modific[rile gi completarile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare nr.322 I 20.09.2018.

La gedinla participd un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflafi in
funclie. LipseEte domnul Duld Iulian.

La Eedin!6 mai participd d-l MirifA Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Golegti, d-l
Vladucd Cat[lin - secretar qi in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul

compartimentului Contabilitate, d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic gi d-l Luca Ion - Eeful
S.C.U.P.

Pregedinte de qedinfd este domnul Pdtragcu Florian care ia loc la prezidiu gi prezintd proiectul
ordinii de zi:

l. Aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a C.L. Schitu Goleqti din data de

28.08.2018.
2.Informare privind rezultatele gcolare ;i situafia invlfimflntului in comuna Schitu Goleqti,

la inceputul anului,scolar 2018-2019.
3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea traseului microbuzelor ;colare in anul scolar

2018 - 2019 .
4. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Gole;ti pe

anul 2018.
5. Proiect de hotlrire privind aprobarea prelungirii loca{iunii SC Selega SRL pentru

cabinetul de medicinl dentari din incinta Dispensarului uman
6. Proiect de hotirire privind insuqirea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului

public"al comunei Schitu Goleqti.
7. Proiect de hotirflre privind orgtnizarea "Zilei Comunei Schitu Goleqti" in data de

28.10.2018 ;i organizarea ceremoniei de aprindere a "FlIclrii Centenarului" in comuna Schitu
Golegti, jud. ArgeE.

8. Informare privind lucririle efectuate in cursul lunii august 2018 de cltre beneficiarii
Legii nr. 416 12001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

9. Diverse.
D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd un punct qi anume:
- Proiect de hotlr6re privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Schitu Gole;ti

in Consiliul de administrafie al $colii Gimnaziale nr.l Schitu Golegti din comuna Schitu Gole;ti,
jude{ul ArgeE Ei in Comisia pentru evaluarea qi asigurarea calitl{ii ( CEAC) in educa{ie, pentru
anul gcolar 2018 - 2019;

Propunerea d-lui primar este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 10 puncte gi este aprobat in unanimitate.
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Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd procesul verbal al
gedin{ei ordinare care s-a desfl;urat in data de 28.08.2018.

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

2. Informare privind rezultatele ;colare qi situafia invlflmffntului in comuna Schitu I

Golegti, la inceputul anului ;colar 2018-2019.
D-na prof. Proca Daniela - directorul $colii Gimnaziale nr.1 prezintd un Raport General privind

starea Ei calitatea invdldmdntului in anul Ecolar 2017 - 2018.
Sunt prezentate: activitatea manageriald, baza materiald ( relea qcolard, situafia spafiilor de

invalamdnt, dotarea cu materiale didactice), resursele umane in perioada 2015 - 2018, situalia la
invdfdtur[ a elevilor in anul Ecolar 2017-2018, rezultatele la evaluarea na{ionald 2018 Ei activitdlile
extragcolare in invdldmdntul preEcolar, primar qi gimnazial din comuna Schitu Goleqti in anul Ecolar
2017-2018.

D-l Tudor I. doreEte sd afle de ce au plecat mulli dintre elevii din clasa a V-a la qcolile din
CAmpulung.

D-na dir. Proca D. : Foarte mulli au spus cd vor sd mergd la profilul matematicd - informaticl in
cadrul Colegiului Nalional Dinicu Golescu.

D-l Palaghiu M. apreciazd. colectivul cadrelor didactice pentru activitatea prestatd in comuna
Schitu GoleEti.

D-l Palaghiu M. : Procentul copiilor inscriqi este de 6002, restul de 40oh se pierd. Noi suntem
responsabili pentru procesul de invdldmAnt. Procentul este foarte mic in raport cu condiliile pe care le au

in Ecoli. Roadele culese sunt pe jumdtate.

Dl. primar-Cauzele rezultatelor scolare sunt multiple, incepand cu sistemul care nu poate impune
pentru disciplinele scolare un manual unitar, implicarea parintilor, poate si implicarea unor cadre

didactice, nici distanta mica intre Schitu Golesti si Campulung nu este de neglijat, etc.

D-na dir. Proca D. asigur[ cd toate cadrele didactice sunt implicate 100% in rezolvarea
problemelor care apar in activitatea didacticd din cadrul scolilor comunei Schitu GoleEti

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea traseului microbuzelor qcolare in anul Ecolar
2018 - 2019.

Surzprezentate: proiectul de hotbrdre iniliat de viceprimarul comunei Schitu Goleqti inregistrat
cunr,7499 I 19,09,2018 gi raportul de specialitate nr. 7500 I 19.09.2018 intocmit de d-l Vldducd Cdt[lin
- secretar. De asemenea este prezentat Graficul transportului elevilor cu microbuzele qcolare pentru anul

Ecolar 2018-2019 inaintat d-na prof. Proca Daniela - directorul $colii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleqti,
prin adresa nr.2505 I 20.09.2018

"Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.3.
D-l primar subliniazd faptul cI toate cursele cu microbuzele qcolare se vor efectua in prezenfa

unor insolitori care sunt profesori numili de directorul qcolii. Ace;tia vor fi plasali printre copiii din
mijlocul de transporl. Astfel vor fi preint6mpinate posibile accidente.

Nemaifiind discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru-
este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 73 din 25.09.2018.

4. Proiect de hotirflre privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Golegti pe
anul 2018.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAreEi expunerea de motive cu nr.7596 121.09.2018 a

primarului comunei Schitu Goleqti Ei raportul de specialitate cu nr. 7588 I 21.09.2018 intocmit de d-na
Horeboiu Cristina - inspector la Compartimentul Contabilitate , impozite Ei taxe. De asemenea sunt
prezentate: adresa m.272718 / 11.09.2018 a AJFP Argeg, adresa ru.2430 I 13.09.2018 a $colii
Gimnaziale nr.1 Schitu Goleqti Ei adresa nr. 6383 I 18.09.2018 a SC Edilul CGA SA CAmpulung

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.
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D-l primar aratd, cd, este o rectificare pozitivd. S-a repartizat suma de 384 mii lei conform adresei
AJFP Argeg. Se are in vedere acoperirea unor cheltuieli de funclionare ( cheltuieli de personal-
indemnizalii consilieri locali, bunuri ;i servicii, inv[tdmdnt- obiecte de inventar, plata salarii Ei
achizilionarea de vouchere de vacanta pentru asitentii personali) precum gi completarea sumelor
necesare derul4rii investiliilor pe anul 2018. 20 % din suma suplimentara ce face obiectul rectificarii se

aloca pentru bugetul de functionare iar 80 % din suma se aloca bugetului de dezvoltare.
Nefiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu /y' voturi - pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 74 din 25.09,2018,

5. Proiect de hotlrire privind aprobarea prelungirii loca{iunii SC Selega SRL pentru cabinetul de
medicinl dentari din incinta Dispensarului uman

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre inregistrat cu n-r. 7491 I 19.09.2018, expunerea de motive
cu nr. 7490 I 19.09.2018 a primarului comunei Schitu GoleEti, raportul de specialitate inregistrat cu nr.
7494 I 19.09.2018 intocmit de secretar, adresa din partea SC Selega SRL inregistratl la primdrie cu nr.
7472 I 18.09.2018 Ei contractul de inchiriere nr.6466 131.07.2015 incheiat intre Consiliul Local Schitu
Golegti qi SC Selega SRL cu sediul social actual in Mun. C6mpulung, str. Matei Basarab rn. 33, jud.
ArgeE.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorubil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

Nefiind disculii Ia acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 14 voturi - pentru- este

adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 75 din 25,09.2018.

6. Proiect de hotlrire privind insu;irea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului
public al comunei Schitu Golegti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistratd cu nr. 7555 I 20.09.2018;i anexa la proiectul de hotdrdre in care sunt evidenliate bunurile
care apa4in domeniului public al comunei Schitu GoleEti, la aceast[ datd.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
D-l primar: in cadrul controlului din aceastd lund efectuat de Curtea de Conturi - Camera de

Conturi Argeq s-a constatat cd nu a fost intocmit pdnd la data de 31 decembrie 2017 inventarul
centralizat al bunurilor ce alcdtuiesc domeniul public al UAT Schitu GoleEti, contrar prevederilor Legii
nr.2l3 I 1999, cu modif,rcdrile qi completdrile ulterioare. La recomandarea auditorilor publici externi s-

au luat masurile pentru remedierea deficienlei, asfel cd s-a stabilit o comisie pentru aclntaltzarea
inventarului bugbrilor care aparlin domeniul public al comunei. Conform prevederilor legale, consiliul
local trebuie s[:$i insuqescd prin hot[rdre acest inventar.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi - pentru-
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 76 din 25.09.2018.

7. Proiect de hotlrire privind organizarea "Zilei Comunei Schitu Golegti" in data de
28.10.2018 gi organizarea ceremoniei de aprindere a "Fllcirii Centenarului" in comuna Schitu
Goleqti, jud. Arge;.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre inregistrat cu m. 7502 I 19.09.2018 iniliat de primarul
comunei Schitu GoleEti, expunerea de motive a acestuia inregistratd cu ff. 7501 I 19.09.2018, raportul
de specialitate inregistrat cu nr. 7503 I 19.09.2018, intocmit de secretar, precum gi adresa nr.2536 I
24.09.2018 din partea $colii Gimnaziale nr. 1 Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea celor 3 comisii de specialitate ale

consiliului local.
D-l primar: Suma alocatd in bugetul local pentru activitdli culturale este de 33 mii lei din care

propunem alocarea sumei de 19 mii lei pentru serviciile culturale ocazionate de Ziua comunei si

aprinderea Flacarii Centenarului. Oricum, vom apela si la donatii si sponsorizari si e posibil sa nu se

cheltuie toata suma de 19 mii lei din bugetul local.
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in cadrul evenimentului, pe l6ngd programele artistice va avea loc Ai festivitatea de premiere a
trei cupluri din localitate eare in anul 2018 implinesc 50 de ani de la cdsdtorie Ei a trei elevi cu rezultate
deosebite in anul qcolar 2017-2018.

In acest an, avdnd in vedere initiativa Consiliului Judelean Argeq, in cadrul programului din data
de 28.i0.2018 va fi organizatd qi ceremonia de aprindere a " Fldcdrii Centenarului", eveniment dedicat
implinirii a 100 de ani de la Marea Unire din I decembrie 2018.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrire qi cu 14 voturi - pentru-
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 77 din 25.09.2018.

8. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii august 2018 de citre beneficiarii
Legii nr. 416 I 2001, in comuna Schitu Golegti, jude{ut Arge;.

D-l Luca Ion, Eeful SCUP prezintd lista cu acliunile qi lucrdrile care au fost efectuate cu
beneficiarii Legii nr. 416 12001, pe parcursul lunii august 2018.

9. Proiect de hotlrffre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Schitu
Golegti in Consiliul de administra{ie al $colii Gimnaziale nr.l Schitu Goleqti din comuna Schitu
Gole,sti, judeful Argeq ;i in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitllii ( CEAC) in educa{ie,
pentru anul gcolar 2018 - 2019.

Sunt prezentate: proiectul de hot[rdre inregistrat cu nr. 7684 124.09.2018, expunerea de motive
a primarului comunei Schitu Goleqti inregistrat6 cu nr. 7685 I 24.09.2018 precum qi raportul de

specialitate nr.7687 I 24.09.2018 intocmit de secretar.
D-l primar a propus ca reprezentant al sdu in cadrul Consiliului de administralie al qcolii pe d-l

Dull lulian - viceprimarul comunei Schitu Gole;ti.
Din partea consiliului local sunt propuqi doi reprezentali: d-l Cioacd Florian Liviu qi d-l Oprescu

Nicolae - Dorinel,
Iar in cadrul comisiei pentru evaluarea Ei asigurarea calitdlii in educafie, pentru anul qcolar 2018-

2019 este propus d-l Palaghiu Marciel.
Propunerile sunt aprobate in unanimitate.
Nemaihind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu /y' voturi - pentru

- este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 78 din 25.09.2018.

10. Diverse. -
D-l primar : Pehtru obiectivul de investifii " Reabilitare c6min cultural in comuna Schitu Goleqti,

sat Schitu Goleqti" s-a fbcut cerere de platd pentru prima tranEe, pe anul 20 1 8.

Pentru obiectivul - "Realizare canalizare menajer[ Ei stafie de epurare - etapa I" din cele 7 firme
au r[nias doar 4. Pdnd la 20-25 octombrie 2018 speram ca vom avea, in lipsa vreunei contestatii,
contractul de executie semnat.

in zilele de 6 Ei 7 octombrie 2Ol8 se va desftqura referendumul nafional pentru revizuirea
Constituliei, Se vor lua toate mdsurile necesare pentru buna desfbEurare a acestui scrutin electoral si
recomanda consilierilor participarea la scrutinul pentru revizuirea Constitutiei.

D-l PatraEcu solicitd sd fie continuatd actiunea de cosire qi indepdrtare a vegetaliei de pe

marginea drumurilor.
D-l Balcd C-tin solicitd amplasarea unui tub pentru evacurarea apelor, pe DC10, in zona

blocurilor.
Dl. primar - indepartarea vegetatiei ierboase se va face in urmatoarele 2 saptamani iar pe DC 10

solutia tehnica este o rigola.
D-l Oprescu N. doreqte sd cunoascd care este cantitatea de lemn ce a rez:ultat prin demontarea

celor dou6 punli de trecere.
D-l primar: Veli avea un rdspuns la urmdtoarea Eedinfd ordinar5, pentru ca nu s-a dezafectat tot

fierul, spre exemplu la puntea Burnesti 2 picioare au ramas pentru ca de acestea sunt ancorati stalpii de
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sustinere a cablurilor electrice, CEZ Distributie schimband in acest an doar 2 stalpi si nu 4 cat ar fi
trebuit inlocuiti.

D-l Fdtu F. vrea s[ qtie cdnd vor fi aduse cele doud stafii pentru demanganizarca apei qi c6nd vor
fi montate in releaua de apd potabild din satele Loturi qi Valea Pechii.

D-l primar asigurd cI in zilele urmdtoare se va demara procedura de achizilie publicd pentru
acestea.Oricum in perioada imdediat urmatoarele se va slei si putul cheson din cadrul Sistemului de

alimentare cu apa din Loturi, cu ajutorul pompelor primariei dar si a unei pompe de namol de la SC

Edilul CGA SA Campulung.

Nemaifiind discufii in Eedinfa de astizi preqedintele de Eedinfd declar[ inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 18.20.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edin{d, Secretar,
pirn qscu FLoRIAN vtioaai. ci.nilm


