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PROCES-VERBAL  
încheiat azi, 15  martie    2016, 

în şedinţa de extraordinară   a  Consiliului Local Schitu Goleşti 
 

Astazi , data de mai sus , in baza art.39 (4) din Legea nr.215 / 2001 privind administratia 
publica  locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si  Dispozitiei de convocare 
nr. 160  / 10.03.2016, in sediul consiliului local se desfasoara sedinta de indata    a consiliului 
local comunal.  

La sedinta  extraordinara  participa 12 consilieri din 15 in functie, absentand consilierii  
locali Balca Constantin, Duta Iulian si Stana Ion . 

 
Secretarul comunei   informeaza ca   dl. consilier Boghez Grigorita,  potrivit 

Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local ,      urmeaza   sa conduca 
lucrarile sedintei  extraordinare a  Consiliului local comunal. 

 
Dl.primar Palaghiu Marcel propune completarea ordinii de zi cu un punct, si anume : 

Proiect de hotarare privind efectuarea analizelor la fantanile publice si pentru 
achizitionarea  unei instalatii de clorinare cu clor lichid pentru sistemul de alimentare cu 
apa a satului Loturi. 

 
Dl.presedinte de sedinta   supune  spre aprobare, ordinea de zi, inscrisa in Dispozitia de 

convocare nr.  160 / 10.03.2016, cu completarea propusa la inceputul sedintei . 
 
Cu 12 voturi – pentru - , ordinea de zi   a fost aprobata de Consiliul local. 

 
        1. Proiect de hotarare privind acordul concedentului privind racordarea la reteaua de 
gaze naturale a concesionarului SC Contact Trident. 
 - prezintă  primarul comunei    ; 
 - avizeaza comisia nr.1  

 
Dl. consilier Oprescu Dorinel prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1  
Dl.primar Palaghiu Marcel – acordul Consiliului local trebuie sa aiba in vedere atat 

realizarea de catre SC Contact Trident, pe cheltuiala proprie, a extinderii retelei de gaze naturale 
cu subtraversare la calea ferata cat si bransarea la Fosta Unitate militara. Solicitarea SC Contact 
Trident s-a facut pe data de 24.02.2016, deci ulterior datei  sedintei ordinare a Consiliului local 
din luna februarie 2016, de aici necesitatea convocarii sedintei extraordinare. 
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Dl.consilier Costea Stelian- important este sa nu se taie asfaltul. 
 
Dl. consilier Solomon Ion- propune sa se adopte proiectul de hotarare, dimensiunea 

conductei va avea in vedere si eventualii viitori consumatori din zona. 
 
Dl.primar Palaghiu Marcel- din discutiile purtate cu o persoana care are responsabilitati in 

domeniul gazelor naturale, este posibil ca reteaua de gaze naturale sa fie inlocuita pe DC 11 din 
D.N. 73. 

 
Dl.presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotatare privind 

extinderea retelei de gaze pe DC 11, pe tronsonul Fabrica de matrite auto- Subtraversare 
CFR- Fosta Unitate militara.  
  

Proiectul de hotarare a fost aprobat de Consiliul local, cu 12 voturi-pentru-. 
 
In acest sens, a fost emisa Hotararea Consiliului local Schitu Golesti nr. 22 din 

15.03.2016. 
 

2. Proiect de hotarare privind completarea domeniului public cu 3 intrari- drumuri 
locale si cu fantanile publice inventariate in satele comunei. 

- prezinta primarul comunei; 
 
Dl. Luca Ion, sef SCUP Schitu Golesti prezinta situatia existenta la momentul actual a 

fantanilor publice din satele comunei. 
 
Dl. consilier Costea Stelian – acolo unde fantana nu mai este pe domeniul public atunci 

nici nu trebuie reparata si nici analize nu trebuie sa se faca. 
 
Dl. consilier Oprescu Dorinel prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1  
 

 Dl.presedinte de sedinta supune spre aprobare  completarea Inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public. 

 
Proiectul de hotarare a fost aprobat de Consiliul local, cu 12 voturi-pentru-. 
 
In acest sens, a fost emisa Hotararea Consiliului local Schitu Golesti nr. 23 din 

15.03.2016. 
 
3. Proiect de hotarare privind efectuarea analizelor la fantanile publice si pentru 

achizitionarea  unei instalatii de clorinare cu clor lichid pentru sistemul de alimentare cu 
apa a satului Loturi. 

 
Dl. Luca Ion , sef SCUP prezinta referatul privind achizitionarea unei instalatii de clorinare 

cu clor lichid. 
 
 Secretarul comunei – instalatia de clorinare se poate achizitiona in trimestrul III, urmare a 

unei rectificari de buget. 
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Dl.consilier Solomon Ion considera ca nu trebuie sa se faca analize la toate fantanile 
situate pe o raza de 100 m, apa fiind la fel. 

 
Dl. primar Palaghiu Marcel- in zona Rudarie trebuiesc facute analizele la fantanile publice. 
 
Dl.Luca Ion – in functie de razultatul analizelor, fantanile publice vor fi inscriptionate cu 

tablite privind potabilitatea apei . 
 
Dl.presedinte de sedinta supune spre aprobare  proiectul de hotarare propus. 

  
Proiectul de hotarare a fost aprobat de Consiliul local, cu 12 voturi-pentru-. 
 
In acest sens, a fost emisa Hotararea Consiliului local Schitu Golesti nr. 24 din 

15.03.2016. 
 

Dl.primar propune ca joi, 17.03.2016, incepand cu ora 10,00 cand va veni proiectantul 
modernizarii de drumuri, consilierii sa mearga in teren pentru a stabili pe loc tema proiectarii. 

 
Dl. consilier Solomon Ion – este dl.Luca Ion angajat de specialitate. 
 
S-a stabilit sa participe in teren pentru alegerea solutiilor specifice de proiectare la 

modernizarea  drumurilor locale , consilierii locali Oprescu Dorinel, Costea Stelian, Dorobantu 
Bogdan, Enache George. 

  
Dl.primar Palaghiu Marcel prezinta procedura de demarare a investitiei de extindere a 

retelei de gaze naturale.Fiecare ulita va avea un dosar cu Inventarul domeniului  public, plan de 
incadrare in zona, cereri de racordare tipizate completate de viitori consumatori.Ceererile pot fi 
procurate de la registratura Primariei. 

 
Presedintele de sedinta dl. Boghez Grigorita  declara sedinta inchisa. 
 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal . 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA , 

Grigorita Boghez                                 
                                                                                                 

   Intocmit , 
                                                                                                              Secretar , 
                                         Vasile  Miriţa                                               

                                                
 


