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COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTT

PROCES VERBAL

incheiat astilzi 23.10.2018, la sediul consiliului local cu ocazia desflguririi gedin{ei de lucru
extraordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituitA Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr.275 I 2001privind administralia publici locald, republicatS, cu
modificarile qi completdrile ulterioare ;i a Dispoziliei de convocare ff. 360 I 18.10.2018.

La Eedinla participd un numf,r de 14 consilieri locali din numdrul total de i5 consilieri aflali in
funclie. Lipsegte domnul Cioacd Florian Liviu

La qedin!6 mai participd de asemenea, d-l Miri!6 Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu,..ru

Goleqti, d-l Vladucd Cdtdlin - secretar Ei in calitate de invitali: d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier
juridic.

PreEedinte de gedin![ este domnul Rddoiu Ion Irinel care ia loc la prezidiu gi prezintd proiectul
ordinii de zi:

1. Proiect de hotirffre privind aprobarea Documenta{iei tehnico - economice qi a devizului
general pentru obiectivul de investifii " Pod peste Valea Poienari in punctul Costea, comuna Schitu
Golegti; sat Valea Pechii, jud. Argeq.

2. Proiect de hotlr6re privind predarea citre Ministerul Dezvoltlrii Regionale qi

Administra{iei Publice prin Compania Nafionall de Investitii C.N.I. SA, a amplasamentului qi

asigurarea condifiilor in vederea executlrii obiectivului de investifii Proiect pilot " Sali de sport
qcolarl in comuna Schitu Gole;ti, sat Schitu Golegti, jud. Argeg".

3. Proiect de hotdrire privind aprobarea documentafiei tehnico - economice pentfu' ''
obiectivul de investi{ii - " Reabilitare gi modernizare clldire social culturalS in sat Lilzdreqti, comuna
Schitu Goleqti".

4. Proiect de hotirflre privind aprobarea implementlrii proiectului - " Reabilitare qi

modernizare clldire social culturall, satLilzilre;ti, comuna Schitu Goleqti".
D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi a Eedinlei de astdzi cu incd un punct care va fi

dezbltut in continuare Ei anume :

- Proiect de hot5rire privind aprobarea tarifului de furnizare apI potabill pentru locuitorii
satelor Loturi gi Valea Pechii, din comuna Schitu Goleqti, pentru perioada de monitorizare in care
apa nu este potabil5.

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

i"r

l. Proiect de hotlrire privind aprobarea Documenta{iei tehnico - economice gi a devizului
general pentru obiectivul de investi{ii " Pod peste Valea Poienari in punctul Costea, comuna Schitu
Goleqti, sat Valea Pechii, jud. Arge;.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re ;i expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti.
Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
D-l primar aratd cd a fost solicitat qi avizul de gospoddrire a apelor pentru acest pod. Pe I I octombrie

2018 au venit cei de la "Apele Romdne ". Consider[ cd vom primi avtz favorabil.

I



Procedura de atribuire se va efectua prin intermediul SICAP. Aceastd lucrarea are asiguratd
finanlarea in proporlie de 75oh. Valoarea totalS estimatd este de 785.234 mii lei, cu TVA inclus.

D-l Palaghiu M. propune sd fie incheiat un proces verbal cu tot ceea ce e recupereazd din acest pod

Ei sd fie stabilit locul unde vor fi depuse acele materiale.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi in unanimitute ( cu 14

voturi - pentru ) este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 79 din 23.10.2018. : :

2. Proiect de hotlrire privind predarea cltre Ministerul Dezvoltlrii Regionale gi

Administrafiei Publice prin Compania Nafionall de Investifii C,N.I. SA, a amplasamentului qi

asigurarea condi{iilor in vederea executdrii obiectivului de investi(ii Proiect pilot " Sal[ de sport
;colari in comuna Schitu Golegti, sat Schitu Goleqti, jud. Argeq".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre, expunerea de motive a primarului comunei Schitu Gole;ti,
raportuldespecialitatecu nr.8726ll8.10.20l8intocmitded-lSchiaucuP.-consilier juridicqiplanulde
amplasament Ei delimitare a imobilului - teren pe care va fi amplasatd sala de sport.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.3.
Domnul primar informeazd cd viitoarea clddire va avea intrarea pe latura . Mai trebuie intocmite un

studiu topografic qi un studiu geotehnic.
D-l primar: Consider cd este un pas bun Ei cred cd vom obline Ei finanfare pentru acest proiect in

cursul anului urmator. Apoi trebuie asiguratd funclionalitatea acestei sdli de sport pe termen de 15 ani.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru - ,

este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 80 din 23,10.2018.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta{iei tehnico - economice pentru
obiectivul de investi{ii - " Reabilitare gi modernizare clldire social culturall in sat Lilzdresti, comuna
Schitu Goleqti".

Sunt prezentate : proiectul de hot6r6re cu anexa care cuprinde indicatorii tehnico - economici ai
obiectivului qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu GoleEti inregistrate cu ff. 8727 I
I 8.10.201 8.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
D-l primar anun!6 cd termenul de depunere a documentaliei pentru aceastd investilie estd

31.10.2018. Lucrdrile se vor intinde pe o durata de 3 ani. Cheltuielile eligibile sunt in jur de 3,4 miliarde
ROL.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 14 voturi -pentru - ,
este adoptatd Hotdrilrea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr, 8l din 23.10.2018.

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea implementlrii proiectului - " Reabilitare gi
modernizare clldire social culturall, satLilzdresti, comuna Schitu Goleqti".

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre gi expunerea de motive a primarului comunei Schitu GoleSti.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.3.
D-l primar : Cheltuielile eligibile vor acoperii lucrdri ca: schimbarea acoperigului, arhitectura ,

partea de instalalii etc,
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu t4 voturi -pentru !',

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Locul Schitu GoleEti nr. 82 din 23.10.2018,

5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea tarifului de furnizare api potabill pentru locuitorii
satelorLoturi qi Valea Pechii, din comuna Schitu Gole;ti, pentru perioada de monitorizare in care
apa nu este potabill.

Sunt prezentate: expunerea de motive Ei proiectul de hot6rdre iniliat de primar, adresa cu nr. 8404 I
09.10.2018 cdtre SC Edilul CGA C-lung qi adresa rlspuns din partea operatorului de distribulie a apei



potabile cu nr. 7120 I 18.10.2018 prin care propune reducerea cu 10.9Yo a valorii facturilor pentru
consumatorii casnici din satele Loturi qi Valea Pechii.

D-l primar: Am efectuat spSlarea pulului cheson qi calitatea apei s-a imbundtdlit. Pentru Valea
Pechii; din ultimele analize arezultat o concentralie de mangan in limitele admise.

in Loturi aceast6 probleme incl nu s-a rezolvat. Acolo sunt niqte infiltralii care au dus la o calitate
indoielnicd a apei din punct de vedere organoleptic. Sdptdmdna viitoare o sd mai facem o sleire a pufului.

Dupd toate disculiile purtate cu speciali;ti se pare cd solufia cea mai eficientl ar fi racordareala
refeaua principal[ de apd potabilS a Cdmpulung-ului.

TotuEi vom continua cu montarea unei stalii de clorinare Ei incd o sleire a pulului. Aceastd problemd
ne preocupa pe toli.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[rdre gi cu 14 voturi -pentra - ,
este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 83 din 23.10.2018.

in incheierea gedinfei domnul primar informeazd consiliul local cI duminicd 28.10.2018, c6nd se va
sarbatori " Ziua comunei Schitu Goleqti " si se va oficia festivitatea de aprindere a " Fldc[rii Centenarului",
toti consilierii locali sunt invitali la eveniment. Vor fi prezente multe oficialitili iar programul artistic o sd

fle unul pe mdsura aqteptdrilor.

Nemaifiiind disculii in qedinla de astdzi

$edinfa se incheie in jurul orei 16.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul

pregedintele de qedinld declard inchise lucrarile acesteia.

proces verbal"

Pre ; e d inte de ; e dinlii,
RADOIU ION IRINEL

Secretar,
VLADaCA Ciriux


