
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28.1L.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfl,surlrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza

prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea rc.215 I 2001privind administralia publicd 1oca15, republicatE, cu

modificdrile Ei complet6rile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare nr. 449 I 22.11.2017.
La qedin!6 participd un numdr de 14 consilieri locali din num6ru1 total de 15 consilieri aflali in

funcfie. Lipseste d-l Copdescu Costel Ionel.
La qedin!6 mai participd d-l Miril6 Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, d-l

Vl[ducd Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul

compartimentului Contabilitate, d-l Mo;oiu Aurelian - inspector compartiment contabilitate , impozite qi

taxe locale, d-l Luca Ion - qeful SCUP qi d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic
Preqedinte de qedin!6 este domnul Oprescu Nicolae Dorinel care ia loc la prezidiu gi prezintd

proiectul ordinii de zi:
L. Prezentarea ;i aprobarea procesului verbal al ;edinfei ordinare a Consiliului local

Schitu Goleqti din data de 31.10.2017.
2. Proiect de hotlrire privind aprobarea impozitelor;i taxelor locale pe anul2018.
3. Proiect de hotirflre pentru aprobarea documentafiei de licitafie pentru valorificarea unei

cantitflfi de aprox.200 mc lemn din piqunea Valea Florii.
4. Proiect de hotirire pentru organizarea sirbltorilor de Criciun la unitl{ile;colare din

comuna Schitu Goleqti
5. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul2017.
6, Proiect de hotirire privind aprobarea desfiin{5rii magaziei qi a grupului sanitar de la

Ciminul Cultural Schitu Golegti.
7. Proiect de hotirflre privind scutirea de la plata taxelor qi a impozitelor locale pentru

anumite categorii de persoane.
8. Proiect de hotirire privind aprobarea unui schimb de terenuri intre UAT Schitu Golesti

qt uAr-cffiX.*H:'cu 
privire , ,r.'u.,," ;..";; u. o*"r.iarii Legii nr. 4t6 t zoltpe tuna

octombrie 20L7.
10. Informare privind lucririle de refacere a zidului de sprijin pe ulifa Oancea.
11. Informare cu privire la situa{ia apometrelor montate pentru locuitorii din satul Valea

Pechii, care au beneficiat de scutirea de la plata tarifului de api. Proiect de hotlrflre.
12. Informare privind organizare pazei bunurilor in anul2018 .
13. Prezentarea solicitirii d-lui Brinzea - Neagoe lonu{ - Romulus.
14. Diverse.
D-l primar propune retragerea proiectului de hot[rdre de la pct. 8 al ordinii de zi, pentru motive

obiective, in sensul ca in data de 27 .11.2017 o comisie mixta a UAT Schitu Golesti si a UAT Campulung
urma ca in Loturi sa se stabileasca amplasamentul pasunii care va reveni UAT Schitu Golesti si din cauza
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conditiilor meteo aceasta intalnire nu a mai avut loc. In aceste conditii, pflnd la clarificarea situafiei celor
doud imobile - terenuri, privind suprafelele Ei valorile evaluate ale acestora se amana discutarea acestui

punct. Totodatd solicita introducerea la pct.8, in locul proiectului retras a proiectului de hotirire privind
aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care inregistreazl obliga{ii de platl
restante. Propunerea este aprobatd cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 14 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 desf[;urat in data de 31.10.2017.

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

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale pe anul2018.
Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu nr.9953 I 22.11.2017 iniliate

de primarul comunei Schitu Goleqti ;i raportul de specialitate intocmit de d-l Schiaucu Pavel Mugurel -
consilier juridic.

Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorubil din partea comisiei de specialitate nr.l.
D-l primar aratd cd veniturile la bugetul local pe anul 2018 vor fi mai mici cu aprox. 500 mii lei

decdt in anul2017. Aceasta pentru cd impozitul pe venit pentru persoanele frzice qi juridice va scddea de

la l6Yo la l0 o/o masura salutara insa procentul din impozit care revine UAT a ramas tot la 41,7 5 oh. De

asemenea s-a renunfat laimpozitarea celor 400 mp de teren din intravilan la nivelul stabilit pentru curfi
- construcfii, revenindu -se la vechea formulS de impozitare in funcfie de categoria de folosinld declaratd:

arabil, fdneald.,livad6 etc. Propune ca impozitele Ei taxele locale pe anul2018 s6 rdmdndla nivelul anului

2017. Astfel, cu banii care mai rdmdn, se va continua cu finanlarea proiectelor de investi{ii.
Ca noutate, pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani cdt qi pentru clSdirile neingrijite Ei

terenurile nelucrate situate in intravilanul localitElii propune majorarea impozitului cu 300%.
IJrmeazl. ca o comisie mixtd sd stabileascl toate aceste cazur| Se va adopta in acest sens, un

regulament privind stabilirea procedurii de suprataxare a acestor imobile.
D-l Palaghiu M. propune ca aceastd cotd de majorare sd fie stabilitd pentru inceput la nivelul de

t00 % - 200%.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul

2018 la acelasi nivel stabilit pentru anul 2017 si cu majorarea impozitului 150% pentru imobilele
neingrijite, lasate in paragina. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 votari -pentru - si, astfel este

adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 84 din 28.11.2017.

3. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea documentafiei de licitafie pentru valorificarea unei
cantiti{i de aprox.200 mc lemn din pI;unea Valea Florii.

Sunt prezentate : proiectul de hotdr6re qi expunerea de motive cu ff. 9932 I 21.11.2017 iniliate
de primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de specialitate nr. 9933 I 21.11.2017 intocmit de secretar.

Proiectul de hotlrdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 qi nr. 2.
D-l primar arutd cdva fi valorificatd o cantitate de 272 mc de mas6 lemnoas6 pe picior din p6qunea

cu vegetalie forestierd din Valea Florii , conform actului de punere emis de Ocolul Silvic Codrii Yerzi.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr. 85 din 28,11.2017,

4. Proiect de hotirire pentru organizarea slrbitorilor de Criciun la unitifile gcolare din
comuna Schitu Goleqti.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrire, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistratd cu nr. 9934 l2l.ll.20l7 qi adresa nr.3174 l2t.ll.20l7 a $colii Gimnaziale nr.l Schitu

Goleqti.
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proiectul de hotirdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi nr.3.

D-l primar anun!6 ca in afara elevilor de la scoala, in ultima Eedinfd din anul 2017 care se va

desfiqura iniata de 19.12.2017 vafi prezent qi ansamblul de dansuri "Hora" impreunS cu un grup de 20

elevi de la $coala Gimnaziald Schitu boleqti care vor prezerrtaun program de obiceiuri de iama si care,

de asemenea, vor primi cadouri in dulciuri . lncep6nd de anul viitor, serbdrile de sfdrqit de an vor fi

orgaaizate la C6minul Cultural LFndreqti.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotirdre qi cu 14 voturi -pentru'

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole$i nr. 86 din 28.11.2017.

5. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul2017.

Sunt prezentate : proiectU a. hotdrdre iniliat de primar qi raportul de specialitate inregistrat cu nr.

10013 l22.ll.2OI7 
"ar"ifost 

intocmit de compartimentul financiar - contabil.

Doamna Horeboiu Cristina, inspector in compartimentul contabilitate arata ca suma neqesara

acoperirii cheltuielilor de personal, mai ales a contributiilor, din fondul de rezewa nu este de 35 mii lei

cum s-a scris in raportul de specialitate ci de 38 mii lei.
proiectul de hotdrflre a primit ayiztl favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

Nefiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 14 voturi -pentru - ,

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 87 din 28.11.2017.

6. proiect de hot6rire privind aprobarea desfiin{Sriimagaziei;i a grupului sanitar de la

Clminul Cultural Schitu Gole;ti.
Sunt prezentate: proiectul de hot[rdre Ei expunerea de motive a primarului inregistratd cu nr. 9] 42

I ls.ll.z1li precum ;i Fiqa de solicitare a informaliilor suplimentare ( formularul E3.4) intocmitd in

cadrul documlntaliei proiectului privind Reabilitarea cdminului cultural Schitu Goleqti.
proiectul de holArdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

D-l primar precizeazd faptut cd pentru lucrarea de investilie " Reabilitare Cdmin Cultural in

comuna Schitu Goleqti, sat Schitu Goleqti, judelul Argeq" s-a primit acel avans de 590 mii lei urm6nd ca

finanlarea lucr[rilor id se efectu eze in i etape pe durata a 3 ant. La vizitain teren a experfilor evaluatori

s-a stabilit ca m6surd, desfiinfarea construcliilor anexe ( magazie qi grup sanitar ) pan6 la inceperea

lucrlrilor de execufie. Va ramdne doar cl6direa propriu-zisd a cdminului cultural care va face obiectul

investiliei incepAnd cu luna martie 2018.

D-l palaghiu M. spune c6 acel grup sanitar a fost realizatcu aprobarea consiliului local. . Propune

ca materialele recuperate prin desfiinlarea grupului sanitar sd fie refolosite pentru alte construcfii anexe (

atelier, garaJ, magazie, etc.) in cadrul primdriei.
Nemaifrind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre ;i cu 14 voturi -pentru'

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 88 din 28.11.2017-

7. proiect de hotlrf;re privind scutirea de la plata taxelor qi a impozitelor locale pentru

anumite categorii de persoane.
Sunt prezentate proiectul de hotdrdre, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti

inregistratd"rr*. 996 lTl.ll.20lTqiraportul de specialitateinregistratcu nr.997l122.11.20t7 intocmit

de d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic.

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

D-1 Moqoiu A. arutd cd in aceastd situalie sunt 13 persoane iar suma scutitd de la platd nu este

foarte mare.



Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu /0 voturi * pentru

- li 4 abfineri ( d-nii Oprescu N.D., Sipoteanu C,, Rada M. ;i Boghez G.M.)este adoptatd Hotdrdrea
Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 89 din 28.11.2017.

8. Proiect de hotirflre privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care

inregistreaz6 obligafii de plati restante
Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Schitu GoleEti qi raportul

inregistrat cu ff. 10135 I 28.11.2017 care a fost intocmit de d-l Moqoiu A. - inspector la compartimentul
Contabilitate , impozite qi taxe locale.

D-l Moqoiu A. informeazd consiliul local cdla data de 31.12.2016, figureazd3 rcstan\ieri persoane

juridice care inregistreazd restan{e in suma totald de 59.629Iei, dupd cum urneazS: SC Natural Muscel

Avi SRL -37.509lei, SC Universal Schitu 2001 SRL -21.414lei qi SC Impact Zone Service SRL -706
lei.

Nefiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi - pentru.'
este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 90 din 28.11.2017.

9. Informare privind lucrlrile efectuate, conform graficului de lucru pe luna octombrie 2017

de cltre beneficiarii Legii nr,416 l200l,in comuna Schitu Goleqti, judeful Arge,s.

D-l Luca Ion - qeful S.C.U.P. prezintdtoate activitdfile care au fost desftqurate in luna octombrie

2017 de cltre beneficiarii de ajutor social, pe raza comunei Schitu Goleqti.

10. Informare privind lucrlrile de refacere a zidului de sprijin pe ulifa Oancea.

D-l viceprimar informeazS consiliul local cd zidttl de sprijin de pe ulila Oancea s-a pr6buqit in
timpul efectudrii unor lucrari de pietruire. Lucrdrile de refacere au fost finalizate. S-a efectuat Ei recepfia.

Costurile acestor lucrdri au fost in suml de 13 mii lei , cu TVA.

11. Informare cu privire la situa{ia apometrelor montate pentru locuitorii din satul Valea
Pechii, care au beneficiat de scutirea de Ia plata tarifului de apI. Proiect de hotlrflre.

D-l Luca I. anunlE ci in urma verificdrilor s-a constatat c5 la Pdtraqcu Vila nu erau montate

apometre. La Benea Maria este montat apometru din luna aprilie. Au fost montate astfel de dispozitive la
P6traqcu Vila qi la Safta Iosif.

S-a intrunit comisia nr.2 care in urma verificdrilor a constatat cd o gospoddrie dintre cele vizate
consum6 in medie aprox. 5 mc / lund de ap6. Comisia propune scutirea celor 5 gospoddrii de la plata a

cdte 5 mc / lund pentru fiecare dintre acestea.

D-l viceprimar considerd cd se poate acorda gratuit pdtdla 15 mc I lundpentru fiecare. Primdria
Schitu GoleEti nu are nici un beneficiu, costurile cantitSlilor de apd consumate sunt incasate de cdtre SC

Edilul CGA Cdmpulung. Cele 5 familii pot fi ajutate in acest sens.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot propunerea scutirii de la platd a consumului de

apd de 5 mcllund pentru fiecare dintre cele 5 familii. Propunerea este aprobatd cu 13 voturi - pentru- qi

nn vot contra ( d-l Dula L). Se adoptd astfel Hotdrfrreu Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 91 din
28.11.2017

12. Informare privind organizLrea p^zei bunurilor in anul2018 .

D-l primar aratd, cd, din cele 5 posturi care asigurdpaza loca[tA1ii au mai rdmas ocupate doar 2 (

Malancu qi Eftene) , dou6 sunt deja vacante qi al treilea este ocupat de Geaptar care este in prag de

pensionare. Propune incheierea unui contract de pazd cu o firm[ specializat5. Au fost strdnse oferte de la
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firme de pazd, dincare reiese un cost necesar de aprox. 100 mii lei I an. PanA acum pentru plata salariilor
celor 5 paznici se depdqea cu mult 100 mii lei / an.

Pentru o patruld formatd din2 angajali se poate cheltui din buget aprox. 50 mii lei.
Se propune schimbarea sistemului actual de pazd,. Poate fi luat6 o astfel de decizie in luna martie

2018.
D-l Pdtraqcu susfine actualul sistem de pazd, pentru faptul cd aceastd activitate importantl poate

fi prestatl de locuitori ai comunei Schitu Goleqti.
D-l Batcd C-tin spune sd nu ne grSbim cu serviciile unei firme de pazd. Mai ales cE in ultimul an

s-a investit prin montarea unor camere video. Considerd c5 dacd vor fi instalate mai multe camere video
nu ar mai fii nevoie de serviciile unei firme de pazd.Yrea sd qtie dacd polilia are acces la camerele video

si daca a scazut infractionalitatea in comuna datorita instalarii sistemului de supraveghere video.

D-l primar anun!5 cd in luna ianuarie 2018 va invita pe reprezentantii Sectiei de politie nr. 14

Schitu Golesti pentru aprezentain consiliu o informare referitoare la acest aspect.

13. Prezentarea solicitirii d-lui Brinzea - Neagoe Ionu! - Romulus.
D-l primar propune ca sd se intruneasci ulterior comisia nr.2 pentru a analiza cererea doamnei

Bdgneanu , prezentd in qedinfa de astdzl
D-na Bdgneanu susline cE pe proprietatea acesteia pdmdntul se inmoaie si " se duce la vale".

Considerd ci qi traficul greu din aceastd zond are un rol determinant.
D-l primar informeazd c5 a solicitat s6 fie continuatl decolmatarea pe firul Vdii Pechii de catre

ANIF qi sd se execute lucrdri de consolidare. Se pot face intervenfii si la ocolul silvic pentru amenajarea

acelui drum.

14. Diverse.
D-l primar anun!6 ci pentru proiectul de reabilitare a Ciminului cultural Schitu Goleqti se va

demara procedura de achizilie publicl prin S.E.A.P pentru realizarea P.T. dup[ care in martie - aprilie
2018 , daca nu vor fi contestatii la licitatii, vor incepe lucrdrile de execufie.In legatura cu investitia de

canalizare se asteapta adresa MDRAPFE pentru seflrnarea contractului de finantare, aratand ca in afara
judetului, municipiilor si oraselor au semnat contracte de finantare si cateva. comune Rucar, Leresti,

Stalpeni. De asemenea se asteapta si convocareala Calarasi pentru semnarea contractului de finantare

eligibil pe POCU ,, Solutii concrete pentru probleme reale", in valoare de 18 mil.lei.
D-l Cioacd L. in calitate de membru in Consiliul de administrafie al gcolii , ca urnare a disculiilor

purtate cu profesoara de religie, propune ca unul din microbuzele Ecolare s6 asigure transportul copiilor
care vor merge la bisericd in zilele cu sdrbdtori religioase mai importante.

D-l viceprimar considerd ci acest lucru este posibil dacd existd timpul necesat qi qoferul

microbuzului este disponibil.
D-l Cioac5 L. solicitd s5 fie reparatd puntea aerianS de la Valea lPechii prin inlocuirea sc6ndurilor

lipsd sau a celor care sunt rupte.
D-l viceprimar anunfd faptul cd acea punte aeriand nu mai prezintd. siguran!5 pentru circulafie Ei

se are in vedere inlocuirea acesteia cu un pode! care va fi construit in cel mai scurt timp.
D-l Fdtu D. intreabd c6nd se va ajunge la iluminatul public qi in Loturi. Solicitd sd fie schimbate

toate becurile arse.

La solicitarea d-lui PStraqcu F. privind contractul incheiat cu SC Pet Electric Global SP

Cdmpulung, d-na Horeboiu C. - inspector la compartim. contabilitate anun!6 cd in anul 2017 s-a cheltuit
34.300 lei pentru intrelinerea iluminatului public. Pentru camerele video s-a cheltuit suma de 29.000 lei.

D-l Palaghiu M. intreabd dacd s-a primit documentalia pentru gazele naturale pe numele

Vorovenci Bujor.



D-l primar : Cred c6 a ajuns solicitarea ;i avizul de la C.N.A.I.R. Sunt doud firme in tot judetul

care se o"rpa de treaba aceasta. Timpul de aEteptare este de aprox. 9 luni'

Dl. primar invita pe membrii Consiliului local pentru aparticipain datade 1.12.2017, incepand cu

ora 10,00 la Scoala veche Lazarestila manifestarile dedicate ZileiNationale a Romaniei'

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de ;edin!6 declard inchise lucr6rile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 18.10.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal'

PreEedinte de ;edinld'
OPRESCU NICOLAE DORINEL

Secretar,
VLLDUCA C,iTiUN


