
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 27.04.2021 cu ocazia desfisuririi sedintei de lucru ordinare a Consiliului
Local Schitu Gole;ti.

$edinla este legal constituita qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu GoleEti in baza
prevederilor art.733 alin. (l) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ qi a Dispozitiei de
convocare nr. 104122.04.2021.

$edinfa se desfrqoard la sediul Consiliului Local Schitu Golegti, cu respectarea misurilor legale
care se aplicd pe durata stdrii de alertd,, in vederea prevenirii qi combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19.

Secretarul general al comunei Schitu Golegti face prezenla consilierilor locali. Sunt prezenli l5
consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflafi in func]ie.

La gedinld mai partrcip5 dl Mirild Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vldducd
Catalin - secretar general al comunei Schitu GoleEti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina, insp.
superior compart. Contabilitate, dl Luca Ion, qef SCUP, dl Nicoard Gheorghe, qef SVSU qi dl Iancu
Bogdan, delegat sf,tesc.

PreEedinte de qedinfa este dl Nicoard Eduard-Nicolae care prezintd. proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului Local Schitu Golesti
din data de 30.03.2021.

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de
venituri qi cheltuieli la 31.12.2020.

3. Proiect de hotdrflre privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de
venituri qi cheltuieli la data de 31.03.2021.

4. Proiect de hotlrire privind insu;irea raportului de evaluare qi aprobarea
documenta{iei de atribuire a contractului de concesiune in vederea concesionlrii prin licitafie
publicl a imobilului denumit "Spital minier" compus din teren in suprafa{I de 6141 mp qi
construc{iile aferente, aflat in domeniul public al comunei Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

5. Proiect de hotlrflre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru
consumul lunar de carburanfi la autovehiculele Ei utilajele din dotarea Primlriei Schitu Goleqti.

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare api
potabill qi canalizare, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

7. Proiect de hotlrAre privind repartizarea sumei de 50 mii lei, prevlzute in bugetul
local, la capitolul59.12. - sus{inerea cultelor.

8. Proiect de hotir6re privind neasumarea responsabilitltii autoritlfilor locale privind
organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizifia produselor aferente Programului pentru qcoli al Romfrniei in perioada 2017-2023 qi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a sen,iciilor pentru derularea mdsurilor educative, la
nivelul comunei Schitu Goleqti, judeful ArgeE.

9. Proiect de hotirire privind actualizarea HCL Schitu Goleqti nr.76125.09.2018 privind
insu;irea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului public al comunei Schitu Goleqti,
jude{ul Argeq.



10. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
martie 2021.

11. Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incf, un punct qi anume:

- Proiect de hotirflre privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre
Comuna Schitu Goleqti qi S.C. Geo&Luca Marketing SRL.

Propunerea este acceptatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele L2'puncte qi este aprobat in unanimitate.

Se trece la pct.l din ordinea de zi la aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a

Consiliului Local Schitu Goleqti din data de 30.03.2021. Intrucdt nu au fost aduse amendamente la
acesta, este supus la vot Ei se aplobd cu l4 voturi -pentru qi o ablinere ( Radu M.M.).

2. Proiect de hotirire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de
venituri qi cheltuieli la 31.12.2020.

A fost inaintat[ anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinfd, proiectul de hotdrdre ini]iat de
primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de specialitate cu nr. 3783122.04.2021 intocmit de

compartimentul financiar-contabil.
Proiectul de hotarAre a primit aviz:ul favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

Dl primar: AnalizAnd pe cifre puteli sd constatali ce sume au intrat la bugetul local al comunei
Schitu GoleEti. Cheltuielile prognozate au fost de 27,13 milioane lei iar pldlile efectuate au fost in jur de

14 milioane lei
Nemaifiind discufii, se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 15 voturi - pentru - este

adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 24 din 27.04.2021.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli la data de 31.03.2021.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. gedin!6: proiectul de hotdrAre inijiat de
primarul comunei Schitu GoleEti qi raportul de specialitate nr. 3784122.04.2021 intocmit de
compartimentul financiar-contabil .

Proiectul de hotdr6re a primit avrzul favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Pentru luna martie avem incasdn realizate de 4,6 milioane lei qi pldli efectuate de 2,9

milioane lei. In aceste sume intrd gi banii virali pentru canalizare de la PNDL.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrire gi cu 15 voturi - pentru -

este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 25 din 27.04.2021.

4. Proiect de hotirire privind insuqirea raportului de evaluare si aprobarea documentafiei
de atribuire a contractului de concesiune in vederea concesionirii prin licitafie publici a
imobilului denumit "Spital minier" compus din teren in suprafa{n de 6141 mp ;i construcfiile
aferente, aflat in domeniul public al comunei Schitu GoleEti, jude{ul Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru qedinla: proiectul de hotdrdre qi
referatul de aprobare nr. 3699120.04.2021 inifiate de primarul comunei Schitu Gole;ti, raportul de
specialitate cu nr. 3700120.04.2021 intocmit de secretar precum ;i solicitarile unor societali privind
concesionarea imobilului denumit "Spital minier".

Proiectul de hotdrAre a fost propus pentru am6nare de comisia nr.1 ;i a primit aviz nefavorabil
din partea comisiei nr.2.

Dl primar: A fost intocmit un raport de evaluare a imobilului gi s-a intocmit documentalia pentru
licitalie in vederea concesiondrii.

Dl Balcd C-tin: Valoarea redevenfei totale anuale rezultatd din raportul de evaluare mi se pare
cam mic6.



Dl primar: Ar trebui sd vedeli cum arat[ cladirea in momentul de fa][, e pacat sa mai asteptam
pana se degradeaza de tot.

Dl PatraEcu F.: Chiar este micd redevenfa calculatd.
Dl $ipoteanu C.: Se cAgtiga mai bine dacd coseam iarba Ei o vindeam.
Dl primar: Termenul de introducere in circuitul turistic ar trebui s[ fie de 5 ani.
Dl P[traqcu F.: De ce s5-1 concesiondm, de ce sd nu o facem noi!?
Dl. primar:Propun retragerea acestui proiect de hotlrAre de pe ordinea de zi, ne mai

consultam,vedem ce e de facut, o sa discutam in alta sedinta a consiliului local.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot propunerea de amAnare a proiectului de

hotdrdre Ei cu l5 voturi - pentru - este amilnat pentru o altd Eedin(d.

5. Proiect de hotirAre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru
consumul lunar de carburan{i la autovehiculele qi utilajele din dotarea Primiriei Schitu Goleqti.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documenta(iei pt. qedin!6: proiectul de hotdrAre Ei referatul
cu nr. 3739121.04.2021 inifiate de viceprimarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate nr.
37 42121.04.2021 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit avrzul favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
DI $ipoteanu C.: Dacd la autoutilitara Ford Ei la microbuzul Fiat Ducato consumurile sunt

justificate, la autoutilitara Dacia Logan norna de consum este mare.
Dna Leca C.: Nu este un consum mare. Trebuie sd ;ti!i c[ noi salarialii ne deplasdm la instituliile

din alte localitali Ei cu autoturismele personale.
Dl viceprimar:Dacd facem o asemenea afirmatie trebuie s[ avem gi justificare.
Dl primar: Ne mai regldm cu urmdtoarea maqind pe care o vom achizitiona.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 9 voturi - pentru -

;i 6 ablineri (Balcd C-tin, Boghez G.M., Neagoe L.1., Pdtra;cu F., Radu M.M. ;i $ipoteanu C.) este
adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.26 din 27.04.2021.

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apI
potabili qi canalizare, in comuna Schitu Golegti, judeful Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. Eedin!6: proiectul de hotdrAre qi referatul
de aprobare nr. 3745122.04.2021iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate nr.
3746122.04.2021 intocmit de secretar qi adresa rrr.25631A5.04.2021 a SC Edilul CGA Cdmpulung cu
tarifele solicitate spre aprobare.

Proiectul de hotdrAre a primit avizul favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1 .

Dl Radu M.M.: La racorddrile viitoare, cum vor fi? Tot gratis?
Dl primar: Tariful "branqament canal" se referd la branqamentele la refeaua de canahzare care se

vor realiza ulterior recepliei qi punerii in funcliune a investifiei.
Nemaifiind discu{ii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu l5 voturi - pentru -

este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 27 din 27.04.2021.

7. Proiect de hotlrflre privind repartizarea sumei de 50 mii lei, prevlzute in bugetul
local, la capitolul59.l2. - sus{inerea cultelor.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinla: proiectul de hotdrdre qi referatul
de aprobare rr.3715121.04.2021iniliate de primarul comunei Schitu GoleEti, raportul de specialitate nr.
3738121.04.2021intocmit de secretar, precum Ei solicitdrile bisericilor qi cultelor de pe razalocalitafli.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz:ul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.3.
Dl primar: Prin hotdr6rea de buget pe anul 2021 s-a alocat suma de 50 mii lei pentru culte.
Am propus o reparlifie in funclie de lucrarile propuse qi de numdrul de enoriaqi de la fiecare

parohie.
La Valea Pechii vrem sd construim grupul sanitar. S-a alocat suma de 18 mii lei.
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IraLdzdreqti este aproape gata Ei construclia trapezei.
In rest propunerile sunt fbcute in funcfie de solicitdrile pe care le-au frcut bisericile.
Dl Pdtrascu F.: Eu merg la bisericd gi stau in frig. Plec de acolo bolnav. Cine plategte cdldura Ei

celelalte? La biserica din Valea Pechii nu pofi sd stai pe timp de iarn6.
Dl. primar: Factura de gaze se plateste de Parohie, probabil ca preotul face economii la chleuieli.
Comisia de specialitate nr.1 propune ca sumele de 18 mii lei alocate pentru biserica LdzS"regti Ei

pentru biserica Valea Pechii sd fie micgorate cu c6te o mie lei qi qi suma renitatd, de doud mii lei sd he
repartrzatd la biserica Evanghelicd. Celelate doud biserici ( Loturi gi Penticostala) sa rdm6nd cu cAte 4
mii lei.

Dl Duhomnicu N.: Eu nu sunt impotriv[ s[ ddm mai mulfi bani la Biserica Evanghelica. Dar
putem s[ le alocSm pentru anul viitor o sumd mai mare.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6r6re cu amendamentul propus
comisia nr. I Ei cu l5 voturi - pentru - este adoptatd Hotdrfrreu Consiliului Local Schitu Golesti nr.
28 din 27.04.2021.

8. Proiect de hotirire privind neasumarea responsabilitntii autoritlfilor locale privind
organizarea .si derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizi{ia produselor aferente Programului pentru gcoli al Rominiei in perioada 2017-2023 qi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mEsurilor educative, la
nivelul comunei Schitu Gole;ti, jude{ul Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. gedinfd: proiectul de hotlr6re si referatul
de aprobare nr.3743121.04.2021ini1iate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de specialitate nr.
3744l2l.04.2021intocmit de secretar, precum qi adresa cu ff. 4135124.03.2021 a Consiliului Jude{ean
Argeq.

Proiectul de hotdrAre a primit avini favorabil din partea comisiei de specialitate nr.3.
Dl primar: Este mai nou, o hot[r6re pe care trebuie sd o adoptdm la nivel de fiecare unitate

administrativ-teritorialS. Programul pentru ;coli este unul mai vechi, incd din 2017.
Legea presupune acordarea de produse lapte - corn, mere gi biscuili pentru toli elevii care

frecventeazd cursurile;colare. Achizilra acestor produse se poate face prin Consiliul Judefean sau prin
consiliile locale. Din toate localitalile cu care am discutat, tofi au refuzat, punctul de vedere este cd nu ne
putem asuma o astfel de responsabilitate la nivel local. Mai indicat este ca organizarea qi derularea
procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizilia produselor aferente Programului pentru qcoli sd
intre ca Ei p6n[ acum, tot in responsabilitatea Consiliului Judefean

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre gi cu 15 voturi - pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Scltitu Gole;ti nr. 29 din 27.04.2021.

9. Proiect de hotlrflre privind actualizarea HCL Schitu Goleqti nr. 76125.09.2018 privind
insuqirea Inventarului bunurilor care apar{in domeniului public al comunei Schitu Goleqti,
jude{ul Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. qedinl6: proiectul de hotlr6re gi referatul
de aprobare ru.3752122.04.2021iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrAre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l, nr.2 qi
nr.3.

Dl primar: in momentul de fa!6 se lucreazd pentru documentafia necesari in vederea recuperdrii
ultimei tranqe de plat6 pentru Cdminui cultural Schitu Goleqti. Unul dintre documentele cerute de
CRFIR TdrgoviEte este hotdrdrea consiliului local de act:ualizare a inventarului domeniului public, cu
noua valoare a obiectivului de investilie.

Aceasta este hotdrdrea pe care trebuie s[ o ludm.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re ;i cu 15 voturi - pentru -

este adoptutd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 30 din 27.04.2021.

4



10. Proiect de hotirfire privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre
Comuna Schitu Golegti qi S.C. Geo&Luca Marketing SRL.

Au fost inaintatd, anterior, in cadrul Eedinfei, cererea dnei David Georgiana - Ionela inregistratl
cu nr. 3648119.04.2021 care solicitd prelungirea contractului de inchiriere nr. 2874112.04.2011.

Dl primar: Dna David Georgiana-Ionela solicitd prelungirea contractului de inchiriere pentru
folosinla spaliului comercial din satul Valea Pechii.

Dl secretar: Solicitarea de prelungire a contractului'a fost inregistrat[ dupd expirarea termenului
inchirierii.

Contractul de inchiriere a fost incheiat in data de 12.04.2011 pe o duratd de 5 ani. Ulterior prin
actul aditional nr.1 a fost prelungit termenul inchirierii pdndla data de 12.04.2021 iar prin actul adilional
nr. 2 a fost schimbatd denumirea locatarului din I.I. David Georgiana - Ionela in SC Geo&Luca
Marketing SRL.

in consecinld, conform prevederilor contractului anterior, se poate incheia intre p[r!i un nou
contract de inchiriere, pe o durat[ de 5 ani, cu respectarea acelorasi clauze contractuale.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu 14 voturi - pentru -
;i o ablinere ( David Georgiana-Ionela) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golesti nr.
3l din 27.04.2021.

11. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr.41612001, in luna martie
2021.

Dl. Nicoarl Ghe, qeful SVSU, persoana responsabild cu supravegherea Ei pontajul beneficiarilor
de ajutor social care an efectuat ore de muncd in luna martie 2021 prezint[ o informare privind lucrdrile
care s-au executat cu acestia.

Referitor la curdfenia de vegetalie de-a lungul drumului nafional, trebuie sf, se infeleagd, cd,

angaja!1i primdriei vor cosi de la rigold pAnd in drum.

Este prezentat[ cererea dlui Udrea Mihai Cdtdlin inregistratd la Primiria Schitu Golegti cu nr.
3579115.04.2021

Dl primar: Referitor la cererea dlui Udrea Mihai Catdlin, crescdtor de animale care solicitd
concesionarea,inchirierea/ transmiterea in folosinld gratuitd a unui nr. de 4 bordeie din rzlazul Ciocdnei,
degradate, solicitam un acord de principiu pentru a demala procedurile de transmitere a dreptului de
folosinta.

Avem nevoie si de un punct de vedere al Asociafiei Utilizatorilor Pd;unilor Comunale qi a
Crescdtorilor de Animale Schitu Golegti.

Solicitdm un punct de vedere al AUPCCA, in scris, pind la gedinla urm[toare.

12. Diverse.
Dna Rusei (invitat): Avem o problemd cu rigola de pe Costifa. Ar fi de betonat250 m de rigold.

Vreau sd qtiu dacd este posibil qi cdnd se poate realiza?
Toatd apa se scurge pe proprietdlile particulare. Apa intrd in curlile oamenilor.
Dl viceprimar: Cum a fost inainte?
Dna Rusei: Toatd apa se scugea pe langa casa mea.
Dl viceprimar: Pentru Eanlul pe care l-am frcut avem reclamafii de la proprietarii din aval.
Dl primar: Vom incerca sd rezolvdm problema dumneavoastrd chiar in anul acesta, dacd este

vorba de o lungime de doar 250 m.sau macar sa incepem. Vom vedea si cu ce prevederi bugetare vom
putea aloca acestui obiectiv.

Dl Radu M.M.: Eu am zis de rigolele acelea incd din mandatul trecut. ln hot[rArea de buget la
lucrarile de reparalii gi intrelinere pe anul 2021, nu apar rigolele din satul Costila.

Dl P[traqcu F.: Haide]i sd facem gi aceastd lu_crare dar s[ fie frcutd in conditii.
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Dl primar: Vom incerca sd rezolvdm aceastd problemd in acest an. Dupd sdrbdtorile de Paqte ne
vom deplasa acolo Ei vom vedea ce este de fbcut, iar in hotararea de aprobare a bugetului cu anexa
lucrarilor de reparatii si intretinere apare si efectuarea lucrarilor de executie, reparatii, inttretinere a
santurilor si rogolelor din domeniul public comunal.

Dl primar: Aveli in fa!6 adresa nr.376164107.04.2021a Ministerului Energiei.
Noi am avut discufii pentru cele trei zone: Valea Neagrd, Loturi ;i Burneqti.
Vom incerca sd facem toate demersurile posibile pentru extinderea relelei de gaze naturale in

Valea Neagrd Ei Loturi, cu sursa de finantare, in principal, extrabugetara.
l.Referitor la releaua de canalizare - etapa I, din data de 15.04.2021 s-a pus in funcfiune stalia

de epurare care hcreaza dacd sunt mai mul1i consumatori la re{ea. S-a solicitat aviztlJ de gospoddrire a

apelor de la Apele Romdne.
2.Canalizare - etapa aII-a:
Se lucreazd bine in continuare, s-a efectuat releaua pe o lungime de 800 m. In zllele urmdtoare

se vor ocupa de subtraversarea la DN 73.
3.Sala de sport Schitu Golegti ct l02locuri in tribund
Este o investilie de 65 miliarde prin intermediul CNI. Pe 26.03.2021 trebuia sd avem solufia la

licitalie, ins[ 3 firme au contestat raportul procedurii la Consiliul Nalional de Solulionare a

Contestaliilor. Din punctul de vedere al nostru cred cd aceste contesta{ii sunt indreptSlite.
4. Sala de sport gcolar[ Ldzdregtr
Pe 26.04.202I a fost termenul limit6 pentru depunerea ofertelor. Din 6 firme interesate, 3 au

depus ofertele. Sperf,m ca in luna iunie sa avem desemnat un cAqtigdtor
5 . Cl[direa social-cultur al6 Ldzdreqti
Aqteptdm inc[ avizul de la AFIR pentru procedura de licitalie.
6. Internet gratuit WiFi.
Dupd sdrbdtorile de PaEte se vor face nigte teste qi se va convoca comisia de recepfie.
Referitor la infect[rile cu COVID-19, la data de 27.04.2021 avem o inciden![ de 0,39 la mia de

locuitori.
bl $ipoteanu C.: Stabilisem in Eedinla trecutd sd fie invitat gi dirigintele de qantier la lucr[rile de

canalizare-
Dl primar: Se va prezenta la fiecare recepfie.
Dl Radu M.M.: Care este stadiul extinderii iluminatului public in satul Loturi?
Dl viceprimar: Pe Capu Piscului s-au incorporat stalpi.
Dl Boghez G.M.: Ce facem cu cele doud punfi. Nu sunt amenajate"m6ini curente", cetdlenii nu

sunt in siguran!6.
Dl.primar: s-au mai reparat, se vor mai repara.
Dl Enache G.: Referitor la staliile de autobuz sunt mullumit pentru informaliile afiEate.
Referitor la cauciucurile uzate, ce putem face cu ele?
Dl. primar: Dl. Luca V. sa ia legatura cu operatorul de salubritate si in prima sedinta vd. va

prezenta o informare.
Nemaifiind discufii in gedinfa de astdzi preqedintele de qedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.1s

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de;edinld,
NIC OARA E D UARD-NI C OLAE

Secretar general al comunei,
VLADUCA CATALIN
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