
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

coMUNA SCHTTU GOr/E$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$Tr

PROCES VBRBAL

incheiat astdzi 22.12.2020 cu ocazia desflgurlrii gedinfei de lucru ordinare a Consiliului
Local Schitu Goleqti.

$edinfa este legal constituitl gi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golegti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG m. 5712019 privind Codul administrativ gi a Dispoziliei de
convocare nr. 33 8/1 6. 12.2020.

$edinfa se desfdgoard,la sediul consiliului, cu respectarea mdsurilor legale care se aplicd pe
durata stirii de alertd, in vederea prevenirii qi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Secretarul general al comunei Schitu Goleqti face prezen(a consilierilor locali. Sunt prezenfi 15

consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri afla{i in funcfie.
La gedinfd mai participn dl Miri!6 Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vl6ducd

CAtetn - secretar general al comunei Schitu Goleqti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina, inspector
superior la compart. financiar-contabil, dl Nicoarl Gheorghe, qef SVSU qi dl Iancu Bogdan, delegat
sdtesc.

Pregedinte de qedin!6 este dl Boghez Grigorild Maurel care prezint[ proiectul ordinii de zi:

1. Prezentarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti
din data de 24.11.2020.

2. Depunerea jurimflntului de citre dl Ungureanu Bogdan-Marius, consilier local
validat prin Incheierea de qedinfi din 03.12.2020 pronunfati de Judecitoria Cimpulung in
dosarul nr. 6363 120 5 12020.

3. Proiect de hotirflre privind modificarea componenfei comisiei de specialitate nr.3 a
Consiliului Local Schitu Golegti.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea incheierii actului adifionat pe anul 202tr la
contractul de asociere in vederea realizirii qi implementirii Sistemului informatic integrat la
nivelul judefului Argeg.

5. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Golegti gi
virarea de credite bugetare neutilizate, pe anul 2020.

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea contului de execufie al bugetului local al
comunei Schitu Goleqti, la data de 15.12.2020.

7. Proiect de hotdrflre privind aprobarea cuantumului qi numirului, unor burse
acordate elevilor din invl{Imflntul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Schitu GoleEti, in
anul qcolar 2020-2021, semestrul II.

8. Proiect de hotirire privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre
Comuna Schitu Golegti qi SC Simina Farm Center SRL, pentru spafiut situat in clidirea
dispensarului medical uman din satul Lizireqti, avf,nd destinafia de "farmacie".

9. Proiect de hotiirAre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal
2020, datorati de locatarul PFA Zamfir Daniela, in compensare cu contravaloarea
imbunitl{irilor aduse spafiului cu destinafia "frizerie", amplasat in incinta Poqtei Schitu Goleqti qi
preluate de la vechiul chirias.



10. Proiect de hotlrAre privind inregistrarea UAT Comuna Schitu Golegti in Sistemul
Na{ional Electronic de PlatI online a taxelor gi impozitelor, utilizind cardul bancar prin
Ghiqeul.ro.

11. Proiect de hotirflre privind scutirea de la plata impozitului pentru anul fiscal 2021,
pentru clidirea clasati in Patrimoniul Judefean ca monument istoric, proprietatea dnei
Andreescu Adriana Florina.

12. Proiect de hotlrire privind scoaterea din evidenfa fiscali privind plata taxei speciale
de salubrizare a unui nr. de 250 persoane fizice cu domiciliul in comuna Schitu Goleqti, care au
fost plecate din localitate in perioada 2015-2017.

13. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
noiembrie 2020.

14. Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd un punct qi anume:
-Proiect de hotirffre privind aprobarea solicitirii de prelungire a Scrisorii de Garanfie de

la FNGCIMM S.A. - IFN, destinati acoperirii in propor{ie de 1007o a avansului de 590.070,00 lei
conform Contractului de finanfare nerambursabill nr. C0760CN00011730300189 din data de
21.09.2017, cu modificlrile gi completlrile ulterioare incheiate cu AFIR.

Propunerea este aprobatd in unaninmitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 15 puncte qi este aprobat in unanimitate.

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comunei prezintd procesul verbal
al qedinfei ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti din data d,e24.11.2020.

Intrucdt nu sunt aduse amendamente la acesta, este supus la vot qi se aprobd cu unanimitate de
voturi

^ 2. Depunerea jurlmffntului de citre dl Ungureanu Bogdan-Marius, consilier local validat
prin Incheierea de gedin{i din 03.12.2020 pronunfatl de Judecitoria Cimpulung in dosarul nr.
6363Q0st2020.

Este prezentatdlncheierea de qedin!6 a camerei de consiliu de la 03 decembrie 2020 pronun{atd
de Judecdtoria CAmpulung in dosarul 6363120512020 prin care se valideazd, in funcJia de consilier local
al UAT Comuna Schitu Goleqti, dl Ungureanu Bogdan-Marius din partea PNL.

Dl Ungureanu Bogdan-Marius este invitat de pregedintele de qedinfd pentru a depune jur[mdntul,
in conformitate cu prevederile art. 117 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile gi complet5rile ulterioare.

Dupd depunerea jurdmdntului, acesta devine membru cu drepturi depline in carul Consiliului
Local Schitu Goleqti.

3. Proiect de hotirire privind modificarea componen{ei comisiei de specialitate nr.3 a
Consiliului Local Schitu Goleqti.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documenta(iei pt. gedin!6: proiectul de hotdr6re gi referatul
de aprobare m. 9490115.12.2020 inifiate de primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de specialitate
nr. 9491 / 15J2.2020 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate rc.2 qi nr.3.
Dl primar: intrucdt prin demisia dlui Copdescu Costel-Ionel, locul ocupat de acesta in cadrul

comisiei de specialitate nr.3 a rdmas vacant, propun ca dl Ungureanu Bogdan-Marius sd facd parte din
aceastd comisie.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[rAre qi cu 15 voturi - pentru t-

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu GoleSti nr. 15 din 22.12.2020.



4. Proiect de hotirffre privind aprobarea incheierii actului adifional pe anul 2021, la
contractul de asociere in vederea realiz[rii qi implementirii Sistemului informatic integrat la
nivelul judefului Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedin!6: proiectul de hotirdre qi
referatul de aprobare nr. 9493115.12.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de

specialitate cu n-r. 9494115J22020 intocmit de secretar qi adresa cu nr.788/1 0.I1.2020 din partea ARA
SOFTWARE GROUP.

Proiectul de hotdrdre propus a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Acest contract de asociere este incheiat in anul 2005 si suntem in perioada de

valabilitate a contractului.
Constat[m cd tarifele stabilite pentru serviciile de asistenfd tehnicd qi comunica]ii la nivelul

Primdriei Schitu Golegti precum gi pentru abonament licenJe qi reinoire antivirus pentru anul202l rdmdn
la nivelul anului 2020.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre $ cu 15 voturi - pentru

- este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 16 din 22.12.2020.
5. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local al comunei Schitu Goleqti qi

virarea de credite bugetare neutilizate, anul 2020.
Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru gedinfd: proiectui de hotdrdre iniliat de

primarul comunei Schitu Golegti, raportul cu ff. 9561117.12.2020 intocmit de compartimentul
financiar-contabil qi adresa nr. 214585109.12.2020 a AJFP Arge$.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
DI primar: Noi am solicitat direct de la Guvern sumele necesare pentru asigurarea pl[1ilor

asistenlilor personali.
Am asigurat cheltuielile de funclionare din bugetul local; banii primili se vor folosi tot pentru

secfiunea de funcfionare.
La ajutoare de urgenta am alut 10 mii lei. Anul acesta a fost foarte greu, propun suplimentarea

cu 2 ruii lei.
De asemenea la iluminatul public se va suplimenta cu 15 mii lei Ei aceasta pentru cE tariful la

energia electricd a crescut.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 17 din 22.12.2020.

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea contului de execufie al bugetului local al
comunei Schitu Goleqti, la data de 15.12.2020.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru gedinl6: proiectul de hotdr6re insofit de

anex6, iniliat de primarul comunei Schitu Golegti qi raportul cu n-r. 9532116.L2.2020 intocmit de

compartimentul fi nanciar-contabil.
Proiectul de hotdrAre propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1 .

Dl primar: Noi am aprobat execulia bugetard la fiecare sfhrgit de trimestru. in at era la proiectul
de hotirdre sunt prezentate incasdrile realizate gi plSJile efectuate la data de 15.12.2020.

Nemaifrind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru-
este adoptatd HofirArea Consiliului Locsl Schitu GoleEti nr. 18 din 22.12.2020.

7. Proiect de hotlrflre privind aprobarea cuantumutui qi numirului, unor burse
acordate elevilor din invlfimflntul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Schitu Goleqti, in
anul qcolar 2020-2021, semestrul II.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru gedinfd: proiectul de hotlrdre qi

referatul de aprobare nr. 9512115.12.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de

specialitate cu m. 9513115.12.2020 intocmit de secretar, adresa nr. 22148126.11.2020 a Institufiei
Prefectului - jud. Argeg gi adresa nr. 2295111.12.2020 a $colii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleqti care



contine lista cu elevii propuqi pentru acordarea de burse qcolare in semestrul II al anului qcolar 2020-
202t.

Proiectul de hotdrdre propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l gi

nr.3.
Dl primar: Dna Brebu Cdtdlina, prezent[ la qedinfa de ast5zi, este noul director al gcolii, cu

delegalie pAnd la ocuparea acestui post prin concurs
Conform prevederilor Legii nr.ll20l1 a educaliei nalionale avem obligalia de a asigura din

bugetul local fondurile necesare pentru acordarea burselor qcolare. Astfel sunt recunoscute gi premiate
performan{ele qcolare gi rezultatele bune la invdfiturI.

Am rugat-o pe dna director sE ne prezinte o situafie cu rezultatele elevilor qi am g6ndit cI trebuie
adoptatd o hot[rAre pentru acordarea acestor burse gcolare. Am propus astfel un cuantum de 200 lei
pentru bursa de merit qi 100 lei pentru bursa de studiu qi respectiv bursa de ajutor social.

Suma maxim6 alocat6 din bugetul local pentru acordarea de burse gcolare in semestrul II ar fi
10.000 lei.

Dl Pltragcu F.: Noi am propus sd dubldm cuantumul acestor burse.
Dl primar: Atunci, haideli sd stabilim suma de 250 lei pentru bursa de merit qi 100 lei pentru

celelalte categorii de burse.
Propunerea dlui primar este acceptatd in unanimitate.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re gi cu 19 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Goleqti nr. 19 din 22.12.2020.

8. Proiect de hotlrflre privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre
Comuna Schitu Goleqti qi SC Simina Farm Center SRL, pentru spafiul situat in clldirea
dispensarului medical uman din satul Lizireqti, avflnd destina{ia de t'farmacie".

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru gedinf6: proiectul de hot[rAre qi

referatul de aprobare nr.9516115.12.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de

specialitate cu m. 9517115.12.2020 intocmit de secretar gi solicitarea dnei Costea Monica -
administrator al SC Simina Farm Center SRL inregistratd cu n.r. 9218101.12.2020.

Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Se impune incheierea unui nou contract de inchiriere care va avea aceleaqi cla:uze

care au fost stabilite gi in contractul valabil in prezent. Doar termenul inchirierii va fi diferit, adic6 5 ani.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rAre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd llotdrdrea Consiliului Local Schitu Goleqti nr.20 din 22.12.2020.

9. Proiect de hotlrflre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal
2020, datorati de locatarul PFA Zamfir Daniela, in compensare cu contravaloarea
imbunltl{irilor aduse spafiului cu destina{ia "frizerie", amplasat in incinta Poptei Schitu Goleqti 9i
preluate de la vechiul chiriaq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedin{6: proiectul de hotdrdre qi

referatul de aprobare nr. 9501i$.12.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti.
Proiectul de hot[rAre propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl Mogoiu A - inspector super. impozite gi taxe: A mai r[mas doar suma de 200lei cu care va fi

scutiti dnaZarnft D. incepdnd cu anul viitor va pl6ti chiria integral.
Dl PdtraEcu F.: Haidefi sd termin[m cu scutirile acestea pentru toji!
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotiirdreu Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 21 din 22.12.2020.

10. Proiect de hotirflre privind inregistrarea UAT Comuna Schitu Goleqti in Sistemul
Na{ional Electronic de Plati online a taxelor qi impozitelor, utilizind cardul bancar prin
Ghiqeul.ro.



Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru gedinf6: proiectul de hotirdre qi
referatul de aprobare m9521115.122020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de
specialitate cu nr. 9522115.12.2020 intocmit de secretar gi adresa nr. 20941109.II.2020 a Institufiei
Prefectului - jud. Argeq.

Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Vorbim de era digitalizarii. Urmeazd, sI facem qi noi formalitdlile astfel incAt plata

impozitelor gi taxelor s[ se poatd efectua online. Vor rezulta o serie de avantaje: reducerea cheltuielilor
operafionale, mdrirea volumului de taxe colectate, disponibilitate 24 de ore pe zi, 7 zile pe sdptimAnd,

$.4.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu l5 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr.22 din 22.12.2020.

11. Proiect de hotlrire privind scutirea de la plata impozitului pentru anul fiscal 2021,
pentru clidirea clasati in Patrimoniul Jude{ean ca monument istoric, proprietatea dnei
Andreescu Adriana Florina.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru gedin!6: proiectul de hotdrAre gi

referatul de aprobare m. 9523115.12.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de
specialitate nr. 9524115.12.2020 intocmit de secretar qi cererea dnei Andreescu Adriana Florina care a
fo st inregi s tr atd, la primErie cu n-r. 9 5 I 4 I I 5 .12.2020 .

Proiectul de hotdr6re propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: O astfel de hotdrAre a fost adoptatd qi in anii anteriori, la solicitarea proprietarului

construcfiei.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr.23 din 22.12.2020.

12. Proiect de hotirflre privind scoaterea din evidenfa fiscall privind plata taxei speciale
de sa[ubrizare a unui nr. de 250 p€rsoane fizice cu domiciliul in comuna Schitu Golegti, care au
fost plecate din localitate in perioada 2015-2017.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru Eedinld: proiectul de hotirAre ini{iat de
primarul comunei Schitu Goleqti qi referatul nr. 9515/15.12.2020 intocmit de compart. impozite gi taxe.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorubil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl Moqoiu Aurelian - insp. super. impozite qi taxe: Am fEcut un tabel cu toate persoanele care au

domiciliul in Schitu Goleqti dar au fost plecate din localitate in perioada2015-2017.
Dl primar: O astfel de hotdr6re ar fi necesard datoritd sumelor ca.re au fost imputate de cdtre

Curtea de Conturi pentru neincasarea taxei de salubrizare pentru perioada 2015-2017. S-a recuperat
suma de 35 000 lei si Camera de Conturi Arge$ o sd ne controleze gi in anul urmdtor gi o si ne intrebe
ce sumd s-a mai incasat din cea restantd la data controlului anterior.

Pe site-ul primiriei vom publica lista cu toate persoanele frzice care nu qi-au plEtit taxa de

salubrizare pe anul 2020. in luna ianuarie vom prezenta o informare privind situafia colectdrii deqeurilor
menajere pe parcursul anului 2020.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 13 voturi -pentru -
Ei 2 ablineri (Pdtra;cu F., $ipoteanu C.) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegti
nr.24 din 22.12.2020.

13. Proiect de hotlrffre privind aprobarea solicitirii de prelungire a Scrisorii de Garanfie
de la FNGCIMM S.A. - IFN, destinatl acoperirii in proporfie de 1007o a avansului de 590.070, 00
lei conform Contractului de finan{are nerambursabill nr. C0760CN00011730300189 din data de
21.09.2017, cu modificlrile qi completirile ulterioare incheiate cu AFIR.

Sunt prezentate proiectul de hotlrAre gi memoriul justificativ inregistrat cu nr. 9280i08.12.2020 .



Dl primar: Se solicitd prelungirea termenului de depunere a ultimei tranqe de plat[ gi implicit
frnalizarea contractului de finanfare pAnd La21.06.2021,|a care se adaugd cele 3 luni pentru decontare
din partea AFIR, cu respectarea condiliei de prelungire a valabilitlfii scrisorii de garanfie a avansului qi

plata penaliteflor cdtre AFIR, conform contractului, pentru obiectivul de investilie - "Reabilitare c[min
cultural in comuna Schitu Golegti, sat Schitu Goleqti, jud. Argeg".

Nemaifiind discu{ii la acest punct se supune la vot proiectul de hotirAre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegti nr.25 din 22.12.2020.

14. Informare privind lucririle executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
noiembrie 2020.

Este prezentat6 Lista persoanelor apte de muncd din familiile beneficiare de ajutor social, precum
gi activitdlile realizate de acestea conform planului de acfiuni pe luna noiembrie 2020.

Dl $ipoteanu C.: Potrivit legii, pe timp nefavorabil nu este recomandat sd se presteze munca cu
beneficiarii Legii 41612001, in aer liber.

Dl Pdtraqcu F.: Dvs trebuia s6-i pontali gi sd-i trimiteti acas6.

Dl Nicoard Gh.: Nu pot fi pontali fard;presta orele de munc6. in mod intenJionat aceqtia vin la
primdrie atunci cAnd ploud sau cind este vreo sdrbdtoare cu cruce rogie in calendar.

Dl viceprimar: De la 1 ianuarie202l vom face o programare qi se varezolva gi acest aspect.

Dl Enache G.: Cei din Ruddrie igi fac treaba?
Dl viceprimar: Toli beneficiarii de ajutor social vor fi pontali pe atdtea ore c6t stau la primirie.

Dac6, de exemplu, vor sta 5 ore, vor fi pontali pt. 5 ore.

15. Diverse.
Dl Onicd Vasile (invitat): Am venit la aceastd gedin{6 ca sd vd prezint problemele romilor din

"Zdvoi". Ce aveli in plan cu privire la cei din "Zdvoi"? . Sd modernizdm, s[ facem ceva bun gi pentru ei.
Dl Brag6 I.L.: Cred cE au fost ajutafi foarte mult cu acel proiect P.O.C.U.- "Solufii concrete

pentru probleme reale" care se afl6 in derulare.
Dl Onicd V.: Am vdzut cd s-au rcalizat in comuni lucr6ri de asfaltare, lucrdri de canalizare...

CAnd o sd se facd gi la noi? Ducem gunoiul pe g6rld pentru c5 nu avem containere... Ar trebui sd ne
explice cineva qi nou6 cum sd proceddm cu colectarea gunoiului.

Eu stau pe o u1i15 ingustS, inaccesibil4 nu avem ganf pentru scurgerea apelor, nu avem
canalizare, nu putem suporta acel miros.

La cel pu(in al doilea st6lp sd existe coquri pentru gunoi. Peste tot este mizerie. Cum se va
rczolva aceste probleme?

Dl Luca I.: Cdnd au fost puse pubelele pentru gunoiul menajer, au fost umplute cu gunoi de
grajd. VA dem pubele pentru fiecare dar trebuie si pldtili pentru tofi membrii din familie.

Dl viceprimar: De ce nu vI retrage{i cu gardul dvs pentru a se rezolva problema cu spafiul de
acces p6nd la locuinjE!?

Dl primar: Este vorba de ulila Popescu. Mai avem de asfaltat 17 ulife. Pe viitor se va asfalta gi la
dvs.

Dl viceprimar: $i eu zrm acces la locuinfa de la drumul naJional DN73 qi nu am canalizare. Mi-
am instalat o fos[ pentru cd nu am carralizare. De ce nu vE punefi o fosd de decantare gi dvs ?

Dl $ipoteanu C.: Nu li s-au pus nici becuri.
Se infelege cd au fost trimiqi de $ipoteanu pentru cE pe el l-au votat la alegerile locale.
Dl Onicd V.: Becurile sunt insuficiente, doi stAlpi "stau sE cad6".
Dl primar: Rezolvarea problemei cu apa era necesa.rd. Am gAndit sd executdm niqte pufuri gi sE

se colecteze de la mai multe proprietdli. Re{eaua de canalizare nu a fost inclusd initial gi la dvs.
Dl Onic6 V.: Pentru racordarea la apa potabilS a fost foarte uqor. Este o cerere fEcutd de mine

pentru apa potabild.



Dl viceprimar: Dacd s-a introdus apa potabild pentru tofi de ce pe timp de iarnd nu s-a protejat
ciqmeaua?

Dl primar: Putefi inainta o solicitare scrisd la primlrie cu toate doleanlele dvs. gi noi vom lua
toate mdsurile ce se impun pentru realizarcalor.

Dl Balcd C-tin: Sd aveJi sdrbdtori fericite qi un an nou c6t mai bun!
Dl Neagoe L.: Ar trebui afiqat sd se gtie c6nd se colecteazd cenu$a... Sunt intrebat mereu de

cdtre cet6{eni.
Dl viceprimar : Am anunlat, se gtie cd cenuqa se colecteazd in fiecare zi de mar1i.

Dl $ipoteanu C.: Am solicitat nigte documente de la primdrie qi nu le-am primit p6nd in
prezent...

Dl viceprimar: Dac6le-ali solicitat in scris, o sd vi le punem la dispozilie in termenul legal de 30

de zile.
Dl primar in incheiere vd urez "La mulli ani!". Cred cI to,ti ne dorim si avem un an nou mai bun

dec6t acesta. S6rb6tori liniqtite aldturi de cei din familie!
La sfdrqitul acestei gedinle am invitat grupul de copii - "Muguragii de la Schitu " pentru a ne

c6nta colinde. VI invit sd-i ascultlm, dupd care le vom ddrui c6te un cadou de "Moq Criciun".
Totodatd, am invitat crt ocazia acestei ultime gedinfe 13 cupluri care au implinit 50 de ani de

cisdtorie, pentru a-i felicita qi a le acorda diplome de onoare. De asemenea ii felicitArn qi le vom acorda

c6te o diplomd de merit primilor trei elevi cu rezultate deosebite la invd[6tur6.
Toli membrii consiliului local au fost invitali pe aleea din fafa primdriei unde, intr-un cadru

solemn, primarul impreund cu viceprimarul qi preqedintele de gedinf6, au inmdnat fiecirui cuplu care a

implinit in acest an 50 de ani de cdsnicie, pe l6ng6 diploma de onoare, cdte: un premiu care con{ine 100

lei, un buchet de flori qi o sticld de qampanie.
Cele 13 cupluri premiate sunt: Constantinescu Victor gi Dorina, Duld Gheorghe gi Virginica,

Grecu Ion Ei Silvia, Neagoe Iosif qi Aritina, Mirild Nicolae qi Doina, Popovici Ion-Tiberiu qi Valeria,
Coste4 Stelian gi Genica,Uber Nicolae qi Elena, $erbdnel Ioan qi Floarea, Moise Dumitru gi Maria,
Gruia Ion qi Doina, Neagoe Dumitru qi Livia qi Vasilescu Fagaras gi Elena.

Ce trei elevi premia{i sunt: Pdunescu Albert-Ionu}, Gruia Maria-Georgiana qi Romanescu

Alexia-Ioana.

Nemaifiind disculii in qedinfa de astdzi preqedintele de qedinl6 declard inchise lucrlrile acesteia.

$edinfa se incheie in j ul orei 17.r0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte de;edin(d,
B O G H E Z G RI G O RI T4-MAU RE L

Secretar general al comunei,
VLADUCA CATALIN
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