
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28.04.2020, la sediul consiliului local cu ocazia desflqurlrii qedinfei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinla este legal constituitd qi a fost convocat6 de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ qi a Dispoziliei de
convocare nr. 106123.04.2020.

Ca urmare a instituirii stdrii de urgenlE pe teritoriul Rom6niei, pentru a se evita contactul direct
intre participanli ca necesitate a prevenirii rdspdndirii coronavirusului COVID-l9, qedinla de astdzi nu
poate avea loc la sediul consiliului local ci se desfrgoard prin :utilizarea mijloacelor electronice de;ra
comunicare ( Messenger; Whats App; telefon).

Secretarul general al comunei Schitu Golegti face prezenfa consilierilor locali. Sunt prezenli 15

consilieri locali din numSrul total de 15 consilieri aflafi in funclie.
La qedinfd mai participd dl Miri![ Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vldduc[

Cdtilin - secretar general al comunei Schitu Goleqti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina I
inspector superior la compartimentul Contabilitate, impozite gi taxe locale gi dl. Nicoard Gheorghe -
geful SVSU. :r ''';

titPreqedintede9edin!6estedlF6tuFlorinDanielcareprezint[proiectulordiniidezi:

1. Aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a C.L. Schitu Golqti din data di
31.03.2019. '

2" Proiect de hotirffre privind aprobarea devizului general gi a principalilor indicatori :ie
tehnico-economici pentru obiectivul de investifie - "Extindere refea gaze naturale pentru satul
Loturi gi pe strada Valea Neagri din satul Valea Pechii, comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq". :

3.Proiect de hotlrflre privind aprobarea raportului de evaluare qi a documenta{iei de
atribuire pentru terenul preluat in domeniul public comunal de la SNC SA Ploie;ti, in vedered
inchirierii acestuia prin licitafie publicii.

4. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local di
yenituri qi cheltuieli la data de 31.03.2020.iir 

5" Proiect de hotlrfire privind recti carea bugetului local
comunei Schitu Goleqti pe trim. II, anul2020.

de venituri gi cheltuieli atr

6. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii martie
Legii nr. 416 l20AL, in comuna Schitu Gole;ti, jude{ul Argeq"

2020 de citre beneficiarii

7. Diverse" 
]

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 7 puncte gi este aprobat in unanimitate. I

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comunei prezintd, procesui
verbal al gedinfei ordinare care s-a desfl;urat in data de 31.03.2020. I

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



;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea devizului general ;i a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investifie - "Extindere refea gaze naturale pentru satul
Loturi qi pe strada Valea NeagrI din satul Valea Pechii, comuna Schitu Gole;ti, judeful Argeq". I

Au fost inaintate anterior, in cadnrl documentagiei pentru Eedinf6: proiectul de hot[rdre qi

referatul de aprobare nr.3149116.04.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de

specialitate cu nr. 3159116.04.2020 intocmit de secretar. i,

. Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.2 qi

ni.3 Si aviz nefavorabil din partea comisiei nr.l, care a propus amdnarea proiectului. ri , i
Dl primar: S-a pregdtit intreaga documentafie pentru a putea fi depusd la MLPDA in vederea

oblinerii finanldrii, pe fonduri guvernamentale sau europene. A fost prev6zut6 astfel, extinderea refelei
de gaze naturale pe o lungime totald de 3150 m.l. Se pleacd din fala gospoddriei lui Costea Stelian Ei se

merge p6n[ in satul Loturi. Au fost prinse gi urmdtoarele ulile: ulila Costea Ion din Valea Pechii, ulifa
Fdtu Mircea din Loturi ;i drumul Priboieni din Loturi. Valoarea lucrdrilor este mai mare pentru cd aveni
in plus 650 m.l. De-a lungul extinderii o mare lungime din conductl va avea diametrtl a 125 mm qi d
altd porliune si pe ultimul tronson care va avea diametrul o 90 mm. t,,j

Dl $ipoteanu C.: Cum se explicd totuqi preful foarte mare de 492leilm.l.
Dl. Bbghez Grigore propune amanarea proiectului de hotarare. :i ':

' Dl primar: Valoarea mare se datorcazd atdt lungimii de conduct6 care cu cdt qi diametrului mare

al acesteia, iar reglementarile recente in domeniul distributiei de gaze naturale prevad pentru lungiml
riiai mari de conducta si pentru 130 consumatori cat avem noi in aceasta zona, diametrul de 125 mm a
conductei pe 80% din lungime si diamentrul de 90 mm pe portiunea terminala de2\o/o.. 'L

Dl $ipoteanu C.: Comisia nr.l a propus amdnarea aiestui proiect de hotdrdre. Devizul general ard

valori mari atdt la cheltuielile pentru proiectare gi asistenld tehnicd cAt gi la cele de inginerie.
Dl primar: Uitafi-vd gi la celelalte cheltuieli: studiul de fezabilitate s-a fbcut cu 35 mii lei desi in

deviz este estimat 50 mii lei, studiul topo s-a rcalizatcu 2 mii lei, in loc de 5,9 mii lei cat este prevazut

in deviz.De asemenea, executia va fi scoasa la licitatie iar valoarea adjudecata evident ca va fi suU

valoarea estimata care este de 1.176.0001ei C+M . l
Dl $ipoteanu C.: Am propus am6narea acestui proiect de hotdr6re pdnd la qedinfa urmdtoare ld

care sa fie prezent qi proiectanful.
Dl viceprimar: Oare locuitorii din satul Loturi nu au

Cbntra, adic[ impotriva cetdfenilor din satul Loturi!?
nevoie de gaze naturale ? Nu putem fi

Dl Pdtraqcu F": Noi nu suntem impotriva extinderii re{elei de gaze naturale in satul Loturiidat
valoarea proiectului mi se pare mare. Propun amanarea proiectului de hotarare. i

Dl Palaghiu M.: Nu trebuie sd votdm sub presiune. Dacd ne raportdm cu valoarea acestui proieci
la valoarea altor proiecte pentru extinderi de gaze qi mie mi se pare preful mare. Preful trebuie diminuat.

Dl. Neagoe Liviu propune amanarea proiectului, de asemenea d-nii consilieri Dorobantu B. Si
Tudor I. i

Dl. Oprescu N.D. Preful ar trebui sI plece de undeva de la o valoare de 380 lei/ m.l. Ei pentni
acele diametre de conductd. i

Dl Cioac6 L.F.: Dacd data viitoare va f,r prezent qi proiectantul, poate se mai poate modifica cOva;i

adic[ sd stabilim un pre! mai mic.
Dl. Dorobantu B. - in valoarea proiectului este inclusa si refacerea asfaltului? iil{ Dl primar: Proiectantului i s-a aratat traseul Pod Costea, Ulita Costea Ion, Valea Neagra, Dq,ti

Loturi, Ulita Fatu Mircea, Drumul Priboieni, sunt norme de proiectare si de realizarc a distributiei retelei
de gaze naturale care presupun conducta cu diametrul mai mare, de 125 mm, avem retea pentru toatq
ulitele laterale, avem un termen de depunere a proiectului pentru obfinerea finanfdrii, dacd nu ne grdbini

;:,ffi#f3ffi:i,'li?":ilIT#,':fi'.f,:t,X'ill"llii,lI1',"f,#,:l?T:Xlxt;i],,?';:'*'#J.'J
domeniul retilelor de gazi naturale. In valoarea proiectului este inclusa si refacerea asfaltului, p€

anumite tronsoane afectate, pe latimea de I m, conducta va fi incolporata pe partea dreapta a DC 4j
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pentru ca pe partea stanga este reteaua de apa. Pe de alta parte, in cazll obtinerii finantarii, vom rcaliza
aceasta investitie absolut necesata cu fonduri europene sau guvernamentale llus cofinantare din bugetul
local care este de aprox. l0 %. Va propun sa adoptam proiectul de hotarare, in forma prezentata, cu
luarea in considerare a argumentelor pe care vi le-am prezerxat, este o urgenta care a determiqat si
convocarea sedintei extraordinare a consiliului local.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 10 voturi -pentru i
gi 5 ablineri (Balcd C-tin, Boghez G.M., Neagoe L.1., Pdtra;cu F. ;i $ipoteanu C.) este adoptatd
Ilotdrdrea Consiliului Local Schitu Galegti nr. 23 din 28.04.2020"

)

3. Proiect de hotirire privind aprobarea raportului de evaluare ;i a documentafiei de
atribuire pentru terenul preluat in domeniul public comunal de la SNC SA Ploieqti, in vederea
inchirierii acestuia prin licitafie publicfl.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinf6: proiectul de hotdrAre qi referatul dd

aprobare nr. 3153/16.04.2020 inifiate de primar qi raportul de specialitate cu nr. 3158/16fr4.202d
.;intocmit de secretar.

iu ' Proiectul de hotdrAre a primit avizvl favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2'qi,,avi2
nefavorabil din partea comisiei de specialitate nr.l. l

Dl primar: Este vorba de acele terenuri care sunt date in folosinld celor doud societdfi qi care d0

la sfdrqitul anului trecut au trecut in domeniul public comunal. 
Tr

Dl Oprescu N.D.: Ei au in folosin![ aproape tot "sectorul Transport". Terenul este imprejmuit.
Dl primar: O parte din terenul folosit de SC Electromec SA este cumpdrat de cdtre aceasta; aU

contract de vdtuare-cumpdrare. ',

Dl $ipoteanu C.: Suprafelele ocupate de cele doud societlfi sunt mult mai mari in realitate decAi

in documentalia primitd. In gedinla de comisie am solicitat constituirea unei comisii mixte cu membrii
din cadnrl prim6riei gi din consiliul local, care sd stabileascd limitele suprafefelor ocupate de cele doui
societdfi: S-C Electromec SA gi SC Ragas Consulting SRL. l
: i Dl primar: propun si aprob[m in qedinla de astdzi documentafia de licita]ie pentru S

Consulting, urm6.nd ca s[ aprobdm ulterior qi documentafia de licitaJie pentru SC Electromec
ce se va efectua cadastru pentru terenul ocupat de aceasta.

Propunerea este acceptatd in unanimitate. i
Dl Dorobanlu B.F.: Propun ca in documentafia de atribuire intocmiti pentru SC Ragas

Consulting sI stabilim un pre! de pornire la licitafie de 1 leu/mp/lund.
Dl.Sipoteanu C.: Utilizatorii terenului, Electromec si Ragas nu trebuie sa plateasca chirie catrd

bugetul local din momentul preluarii terenurilor de catre comuna Schitu Golesti?
DI. primar: In ce baia? In lipsa unui contract de inchiriere, pentru care acum facem demersurild

legale pentru locatiune, nu se poate plati retroactiv.Mult timp, nu s-a incasat nimic de la aceste societatij
acum am preluat terenurile, a fost si unul din argumentele pentru care le-am preluat, de aceea, trebuie s{
facem aceasta procedura pentru inchiriere. r

i,, Dl Oprescu N.D.:-pe terenul de Ia SC Ragas Consulting SRL este o platformd betonatd. Sd,nu sd

aprobe subinchirierea acesteia. Ce fac cu acea platforma ? ^ " I fi"' i
Dl primar: ... depozit de butelii. i
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre cu toate propunerile

stabilite anterior Ei cu 15 voturi -pentru - este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.
24 din 28.04.2020.

4.Proiect de hotlrire privind aprobarea Contului de execufie al
qi cheltuieli la data de 31.03.2020.

i

bugetului local de venituri

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. qedin!6: proiectul de hotdrdre iniliat
primar qi raportul cu nr. 3200122.04.2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil.

Proiectul de hotdrdre a primit avini favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
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Dl primar: in qedinla de azi v-am prezentat contul de execufie la data de 31.03.2020. Acesta
trebuie aprobat in conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot. proiectul de hotdr6re Ei cu 15 voturi -pentru-
este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu GoleSti nr.25 din 28.04.2020, 

:

S.Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli al comunei
Schitu Goleqti pe trim. II, anul2020.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinfS: proiectul de hotErire iniliat de
primar qi raportul cu nr. 3246123.04.2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil. l

Proiectul de hotdrdre a primit avini favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l. ,:

Dl primar:Conform deciziei nr. 4122.04.2020 a Eefului AJFP Argeq avem qi rectific[ri negative la
impozitul pe venit, in suma de - 41 mii lei, in schimb avem plus Ia sume de echilibrare, respectiv 61 mii
lei, deci avem o rectificare pozitiva de 20 mii lei pe care o directionam catre indemnizatiile de handicap]
pentru ca de la inceputul anului avem 4 intrari ale persoanelor cu aceste drepturi banesti.

Ca urmare a acestei rectific[ri se suplimenteazd cheltuielile cu indemnizatiile persoanelor cu

handicap grav, cu suma de 20 mii lei.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - penlru -

este adoptatd Hotdrfrreu Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr, 26 din 28.04.2020. r

6. Informare privind lucririle efectuate in cursul lunii mart ie 2020 de cltre beneliciarit
Legii nr.416l200l, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeg.

Dl Nicoarl Ghe.: V-au fost prezentate toate activitdlile prestate de beneficiarii tegii nr,

4L6l2O0l, conform "Planului de lucrdri executate pe luna martie 2020.In situalia de fa!6, datoritd'Stdril
de urgen![ nu mai putem aduce la muncd beneficiarii legii 416. Trebuie sd respectdm legea.

7. Diverse"
Este prezentatd cererea dlui Costea Alexandru Constantin din satul Valea Pechii, nr. 1664;

inregistratd la Primdria Schitu GoleEti cu nr. 2686126.03.2020 prin care solicitd concesionarea unui
teren in suprafafS de aprox. 1800 mp in satul Valea Pechii pentru al folosi ca spaliu de depozitare pentnl
firma SC Night Events SRL. 

- 
D

Dl primar: Referitor la aceastd cerere , noi nu folosim acea poiand la care face referirq
solicitantul, dar nu avem niciun act pentru aceasta. :

Dl Brag[ I.L.: Ar fi mai indicat sd inchiriem terenul, nu s[-l concesionlm. Propunerea dl. Braga
I.L. este aprobata de Consiliul local.

Dl primar: Trebuie fbcut mai intdi cadastru Ei dup6 aceea putem organiza licitafie.

Este prezent atd, de asemenea cererea inregistrat6 cu nr. 3222123.04.2020 a dlui Lobodan Radti
Florin din satul Valea Pechii, prin care solicit6 aprobarea pSqunatului cu animelele proprii in izlazul
Zdvoi- R0ul Tdrgului din punctul " Podul Bisericii" pdndlalimita cu Mun. Cdmpulung. 

I

Dl primar: Este vorba de izlazul care se intinde pe malul drept al Rdului Tdrgului, pentru cd
porliunea d. p" malul stAng este al Asocialiei Utilizatoriior Pdguniloi Comunale gi a Crescaiorilor dd
Animale Schitu Goleqti ( AUPCCA).

Dl Fdtu F.D.: Are loc doar pe Valea Pechii, nu gi in izlarul din satul Loturi. Poate sdutilizezq.
izlarulZdvoi- RAul T6rgului pe po4lunea de la fam. Edu pdn6 la "Podul Bisericii", pe ambele maluri ald
R. TArgului. Acolo este liber. .il"t Propunerea este aprobatd in unanimitate. 

  ,! t"rr, iDl primar: am s6 vd prezint o informare privind rdspdndirea epidemiei de Coronavirus Ei

mdsurile care au fost luate pentru prevenirea rdspAndirii acesteia in comuna Schitu Goleqti.
De la inceputul perioadei qi p6nd in prezent au fost inregistrate cca 90 de persoane care au fost

fie in izolare la domiciliu, fie in carantind.



I

r in momentul de fafd avem 10 persoane aflate in izolare la domiciliu dintre care: 5 persoanei
venite din Suedia sunt in catunul Rudarie qi alte 5 persoane sunt in satul Ldzdre;ti, persoanele care ati
intrat in contact cu persoane confirmate pozitiv cu Covid-l9. 1

Avem 3 cazuri de persoane din comuna Schitu Golegti care au fost confirmate pozitiv, dintre
acestea: doua sunt internate la Spitalul din Mioveni Ei una la Spitalul Judefean Argeq, dar nu este
infectie intracomunitara, cele 3 persoane sunt cadre medicale de la Spitalul Campulung, infectate in
Spital.

Sunt 3 persoane cu domiciliul in Cdmpulung care lucreazd la SC Fontana SA gi sunt suspecte dQ

coronavirus. DacE una din cele 3 persoane va fi confirmatd,pozitiv, este posibil ca aceastd firmd sd s<i

inchidd pentru dezinfectare. ,i

In aceastd perioadd au fost efectuate cheltuieli in sum[ totald de 5 mii lei pentru achizilionarea d6

combinezoane, mdnuqi, dezinfectanti, atomizor gi alte materiale de protecfie"
Dl $ipoteanu C.: Referitor la situalia invdfdmdntului la Schitu Golegti, cum s-a desfrqirrat

activitatea gcolard in aceastd perioadd? te -i
DI primar: Pentru marea majoritate a elevilor vor fi incheiate mediile iar pentru clasele terminale

se vor desfasura cursurile on-line pana pe data de 01.06.2020
Dl $ipoteanu C.: Au putut participa la cursuri on-line tofi copiii?
Dl primar : In proporlie de 85%. 1

Referitor la obiectivele de investilii: la releaua de canalizare mai sunt de executat aprox. 250 m
plus partea de racorddri qi partea de refaceri; la c6minul cultural din Schitu Goleqti nu s-a mai lucrat, diri
data de 18 mai 2020 se va relua activitatea.

S-a solicitat gi s-a aprobat prelungirea duratei de execufie a contractelor pentru cele doud
obiective astfel : la canalizar" Oin tO aprilie pdnd in august 2020 (termen de finalizarc) iar la cdminul
cultural Schitu Goleqti din luna mai pAnd in noiembrie2020.

in luna mai se va efectua extinderea de gaze nat. pe ulila Povernei iar in luna iunie
Balc5.

S-au inceput qi lucrdrile de modernizare arelelei de iluminat public.
Dl Oprescu N.D.: Dupd ce s-a ftcut curdlenia pe marginea rdurilor, a ap[rut din

Trebuie aplicate sancfiuni celor vinovali.
Dl Palaghiu M.: Pentru cd dna director se va transfera de la qcola din Schitu Golegti, doresc ca

pentru qedinla ordinard din luna mai sd ne prezinte o informare privind invdldmdntul la nivelul comunei
Schitu GoleEti. Este bine sd gtim cum stdm la aceastd datd gi ce putem stabili pentru viitor. 1

Dl P6traqcu F.: Ar trebui interzisl parcarca autoturismelor particulare in spafiul din spatele
primIriei. Este loc suficient pentru parcarcaacestora in fala primdriei. i

S-a inceput curdlenia de-a lungul drumului nafional DNT3. De unde s-a inceput cu motocoasai {

Dl primar: S-a inceput de la complex qi s-a mers spre sud. in perioada urmdtoare se va continu4
qi pe partea cealaltd a DN73"

Dl $ipoteanu C.: Vreau sd fie informatd opinia publicd, astfel cd procesul verbal al comisiei de

specialitate nr.l sd fie adus la cunogtinla locuitorilor din satul Loturi. :

Nemaifiind discufii in qedinfa de astdzi pregedintele de qedin![ declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17.3s. :

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. I

nou mlzena.

_Pre;edinte de qedinld,
IIATU TILORIN DANIEI,

Secretar general al comunei, l
VLITDaCI cAriuN "
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