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COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

tncheiat astilzi 16.05.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desflqurlrii qedin{ei de
lucru extraordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinfa este legal constituitl Ei a fost convocati de primarul comunei Schitu Goleqti in
baza prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215 I 2001 privind administrafia publicd local6,
republicatd, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare qi a Dispozifiei de convocare nr. 173 I
11.05.2017 .

La Eedin![ participd un numdr de I 1 consilieri locali din numdrul total de l4 consilieri afla{i
in funcfie. Lipsesc domnii : Coplescu Costel Ionu!, Oprescu Nicolae Dorinel qi Ridoiu Ion Irinel

La qedin!6 mai participa de asemenea, d-l Mirild Vasile - Tudorel - primarul comunei
Schitu Golegti, d-l VlSducd CdtSlin - secretar ;i in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina ,

inspector in cadrul compartimentului Contabilitate Ei d-l Luca Ion, Eef SCUP.
PreEedinte de qedinld este domnul Tudor Ion care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectul

ordinii de zi:
1. Proiect de hotdrflre privind aprobarea incheierii contractelor de cofinanfare cu

SC Distrigaz Sud Refele, pentru extinderea sistemului de distribulie a gazelor naturale in
comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq"

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea Fiqei de date a achizifiei pentru atribuirea
contractului de lucrlri la obiectivul de investi{ii " Reabilitare CImin cultural Lilzilre;ti I
construire terasl acoperiti ".

3. Proiect de hotirire privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investi{ii " IBU pe drumuri locale in anul2017,in
comuna Schitu Goleqti, judeful Arge; o'.

D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi a gedinlei de astdzi cu incf, un punct care
va ft dezbdtut cu prioritate fald de pct.3 qi anume :

- Proiect de hotlrffre privind modificarea HCL Schitu Gole;ti nr.2 I 31.01.2017
pentru stabilirea ulifelor ;i drumurilor locale ce vor face obiectul investi(iei " IBU pe
drumuri locale in anul 2017".

Propunerea este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi Ei este aprobat in unanimitate.

1. Proiect de hotlrire privind modificarea HCL Schitu Gole;ti nr.2 I 31.01.2017
pentru stabilirea ulifelor qi drumurilor locale ce vor face obiectul investifiei " IBU pe

drumuri locale in anul 2017".



Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu
Goleqti inregistrate cu nr. 4291 I 16.05.2017.

D-l primar aratd cd sunt motive obiective, justificate pentru a se renunfa la modernizarea a
doud ulile locale din cele 13 drumuri qi ulile locale propuse inilial pentru anul20l7, qi anume
Ulila Poiana Sorii 2 qi Drum Priboieni Loturi.

Ulila Poiana Sorii 2 face obiectul unui litigiu in instan!5 nefiind posibil6 asfaltarea acesteia
p1tndla oblinerea unei hotdrdri judecdtoreqti irevocabile, favorabile nou6. Iar Drumul Priboieni cu
varianta posibilS de excavare qi de indreptare a drumului astfel incAt intregul tronson sd fie inclus
perazaUAT Schitu Golegti a fost estimat la valoarea de 150 mii lei. ln aceste condilii pentru a
incheia in anul 2017 rm contract de lucrdri sustenabil va trebui sd se renunle la suma de 150 -200
mii lei. Cele doui drumuri vor fi incluse cu prioritate in obiectivul de investifii privind
modernizarea drumurilor locale, in anul2018.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi in ananimitate
( cu 11 voturi - pentru -) este adoptutd Hofirdrea Consiliului Local Schitu Golegi nr. 33 din
16.05.2017.

2" Proiect de hotirffre privind aprobarea incheierii contractelor de cofinan{are cu
SC Distrigaz Sud Re{ele, pentru extinderea sistemului de distribu[ie a gazelor naturale in
comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re, expunerea de motive a primarului comunei Schitu
GoleEti inregistratl cu nr. 4193 I 1L05.2017 qi inqtiinfdrile din partea SC Distrigaz Sud Refele
SRL privind documentele necesare emiterii acordului de acces pentru cele trei uli{e gi drumuri
locale .

Domnul primar arutd ca mai este disponibild suma de 40 mii lei Ei a solicitat firmei
contractante schimbarea soluliei tehnice de racordare opt6ndu-se pentru varianta aerian6 de
realizarc a extinderii sistemului de distribulie a gazelor naturale in cazul celor dou5 ulife rdmase
( ulila VlSqceanu Ei ulifa Balcd ) din satul Valea Pechii, pentru evitarea distrugerii asfaltului turnat
recent.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 11 voturi -
pentru - , este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 34 din 16.05.2017.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Fiqei de date a achizifiei pentru atribuirea
contractului de lucrlri la obiectivul de investifii " Reabilitare Clmin cultural Lilzilre;ti I
construire terasl acoperiti ".

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre cu anexa care cuprinde Fiqa de date a achizi{iei Ei
expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti inregistrate cu ff. 4232 I 12.05.2017.

Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre Ei cu 1l voturi -pentru
- , este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 35 din 16.05.2017.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investifii " IBU pe drumuri locale in anul 2017,in
comuna Schitu Goleqti, judeful Argeg ".

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive a primarului comunei Schitu
Goleqti inregistrate cu ff. 4194 I 11.05.2017 impreun6 cu Devizul general privind cheltuielile
necesare realizdrii investiliei intocmit de SC DRX CAD PROIECT .



Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 1l voturi -pentru
- , este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Golegi nr. 36 din 16.05.2017.

in incheierea qedinfei domnul primar informeazd consiliul local cI datoritd ploilor
abundente din ultima perioadd ,au fost probleme cu inundaliile, mai ales pe RAul Tdrgului. Sunt
zone unde, datorita eroziunii malurilor, a fost rupt drumul de legatura, paralel cu raul. S-a luat
legdtura cu doamna Sanda Rddulescu, proprietara terenului din vecinatatea ulitei Sandulescu,
perpendicular cu canalul de la Kilometru- Dispensar, in vederea executarii unui canal care sa

debuseze in Raul Targului.
La canalul din pct. Boghez trebuie reftcut qanful. Se vor achiziliona tuburi pentru realizarea

canalului de la " Kilometru - Dispensar" Va trebui gdsitd o solutie, prin cedarea unei suprafele de

teren din partea fiecdrui proprietar pentru realizarea canalului din punctul Boghez..
Domnul viceprimar subliniazd faptul cd pe viitor pentru prevenirea inundaliilor se va

pune accent pentru construclia de rigole betonate.
Domnul primar precizeazd cd s-a fEcut o intervenlie la ANIF, proprietarul canalului din

Valea Pechii, specialistii ANIF, deplasandu-se in teren unde au masurat si au efectuat un deviz
pentru decolmatarea canalului de la Valea Pechii.

D-l primar : Trebuie sd incheiem un contract de prest6ri de servicii de asistenfd medicald
cu un asistent medical care sa asigure serviciile medicale la meciurile de pe teren propriu ale

echipei de fotbal, locale pAnd c6nd vom avea ocupat prin concurs postul vacant de asistent medical
comunitar, solicitat pentru finantare la Ministerul Sanatatii.

Nemaifiiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de qedinld declard inchise lucrlrile
acesteia.

gedinfa se incheie in jurul orei 17.00.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PreEedinte de Eedin(d,
TADOR ION

Secretar,
vtioaci ciriur,t


