
                                                                                                                              
R O M A N I A 
JUDETUL ARGEŞ 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLEŞTI  
 
 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat azi, 23 februarie  2016, 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local Schitu Goleşti 

 
Astazi , data de mai sus , in baza art.39 (1) din Legea nr.215 / 

2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare si Dispozitiei de convocare nr. 111 / 17.02.2016, 
in sediul consiliului local se desfasoara sedinta ordinara a consiliului 
local comunal.  

La sedinta ordinara a Consiliului local  participa  14 consilieri locali 
in funcţie, absentand, pentru motive medicale,   consilierul local Costea 
Stelian  . 

La sedinta ordinara participa in calitate de invitati doamna 
Horeboiu Cristina, inspector  in compartimentul contabilitate, d-na 
Floroiu Iuliana, delegatul satului Loturi in Consiliul local,  dl.Luca Ion, șef 
SCUP, dl.Mioc Ionuț,  dl. Voinea Gheorghe și dl.Albu Felix, preot paroh 
la Biserica din satul Lăzărești. 

 
  Secretarul comunei   informeaza ca   dl.  consilier   Balcă 

Constantin   , potrivit Regulamentului de organizare si functionare a 
consiliului local ,  urmeaza   sa conduca lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului local. 

 
Dl.  presedinte de sedinta Balcă Constantin     preia  conducerea 

lucrarilor sedintei  si   intreaba  daca   sunt solicitari privind completarea 
ordinii de zi ?  

 
Dl. viceprimar Tudor Ion – propune completarea ordinii de zi cu un 

punct: Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu 
de 10 m.p.de catre concesionarul SC Contact Trident SRL, cu 
destinatia de sediu social. 

 
Dl.presedinte de sedinta propune suplimentarea ordinii de zi cu un 

punct: Proiect de hotarare privind sarbatorirea Zilei internationale a 



 2

femeii si acordarea unor premieri angajatelor Primariei Schitu 
Golești.  

 
Dl. presedinte de sedinta supune spre aprobare  ordinea de zi 

inscrisa in Dispozitia de convocare, astfel cum a fost completata la 
inceputul sedintei. 

Ordinea de zi a fost aprobata de Consiliul local. 
 
Dl. presedinte de sedinta   – propune a se incepe, mai intăi, cu 

punctele de la ordinea de zi în care sunt prezenţi invitaţi. 
 

2. Informare privind analiza raportului cost-preț privind 
Sistemele de alimentare cu apă din satele Loturi si Valea Pechii. 
 - prezinta seful SCUP Schitu Golesti; 
 

 Dl.Luca Ion, seful Serviciului comunitar de utilitati publice Schitu 
Golesti,  prezinta o informare cu privire la analiza raportului cost –pret 
pentru Sistemele de alimentare cu apa din satele Loturi si Valea Pechii, 
din care rezulta ca, cheltuielile pentru functionarea sistemelor de 
alimentare cu apa sunt mai mari decat veniturile realizate din tariful de 
apa, astfel incat tariful ar trebui sa fie mai mare decat 2,99 lei/m.c. cat 
este in prezent. 
 
 Dl.Mioc Ionuț- nu contrazice aceasta analiza insa considera ca 
locuitorii din satul Loturi trebuie sa fie informati atat cu privire la existenta 
unui tarif unic pe comuna, indiferent de sursa de apa,  cat si cu privire la 
orice modificare a tarifului de apa. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion – satul Loturi are delegat satesc in 
sedintele Consiliului local, de asemenea dl.Oprescu Gheorghe a fost 
prezent in sedintele Consiliului local atunci cand s-a discutat asupra 
pretului apei din satul Loturi. 
 

 Secretarul comunei- HCL si procesele verbale de sedinta ale 
consiliului local comunal sunt postate pe pagina de internet a Primariei, 
de asemenea sunt afisate la avizierul primariei, in plus o copie a HCL 
privind aprobarea tarifului de apa este comunicata si persoanelor 
responsabile cu incasarea  tarifului de apa in satele Valea Pechii si 
Loturi. 
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 Dl. Mioc Ionut- chiar daca lucrurile stau asa cum se prezinta 
locuitorii din Loturi nu au fost informati, nu se cere decat mai multa 
transparenta decizionala, o copie a HCL ar trebui sa fie afisata si la 
avizierul situat in satul Loturi. In al doilea rand, intreaba cum se face 
clorinarea, instalatia de clorinare din satul Loturi nu a functionat 
niciodata, apometrele nu sunt sigilitate la consumatorii casnici din satul 
Loturi. 
 
 Dl.Luca Ion, sef SCUP  – instalatia automata de clorinare nu a 
functionat niciodata, trebuie achizionate cateva materiale, instalatia 
trebuie pusa in functiune. 
 
 D-na Horeboiu Cristina- pe cheltuieli de reparatii este alocata 
suma de 5000 lei pentru sistemele de alimentare cu apa din satele 
Valea Pechii si Loturi. 
 
 6. Proiect de hotarare privind repartizarea alocatiilor  bugetare 
pentru culte in anul 2016. 
 - prezinta viceprimarul comunei; 
 - avizeaza comisiile  nr. 1 si  3; 
 
 Dl.Albu Felix, preot paroh la Biserica Lazaresti, multumeste pentru 
sprijinul financiar acordat in fiecare an de consiliul local si primarie 
pentru biserici, s-au realizat multe lucruri bune, cu sprijinul care va veni 
si anul acesta propune realizarea gardului imprejmuitor la cimitirul 
ortodox din satul Lazaresti si placarea cu piatra la soclului bisericii din 
satul Lazaresti. 
 D-na consilier Postoaca Donia – informeaza ca preotul paroh de la 
Biserica Valea Pechii a facut cerere pentru alocatii bugetare atat pentru 
inlocuirea tablei de la biserica Valea Pechii dar si pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de sfintirea bisericii din satul Schitu Golesti, insa nu a 
specificat in cerere sumele necesare, de aceea a venit, in completare cu 
o noua cerere. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion propune urmatoarea repartitie a alocatiilor 
bugetare pentru culte si biserici: 13.000 lei Biserica Lazaresti, 10.000 lei 
Biserica Valea Pechii, 2.000 Biserica Loturi, 3.500 lei Biserica 
Evanghelica si 1.500 lei Cultul penticostal. Propunerea nu a fost 
aprobata de Consiliul local, 7 consilieri votand pentru si 7 – impotriva-. 
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 Cum nici alte propuneri nu au dus la adoptarea unei hotarari, dl. 
consilier Duta Iulian a propus amanarea adoptarii unei hotarari pentru 
sedinta viitoare a consiliului local.Propunerea dl. consilier Duta Iulian a 
fost aprobata de Consiliul local. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor conexe 
serviciilor de furnizare apa potabila, propuse de SC Edilul CGA SA 
Campulung. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 - avizează comisia nr.1; 
 
 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1, 
proiectul de hotarare trebuie aprobat pentru ca nu exista alta varianta. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de alimentare cu 
apa si canalizare. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru –si 2 
– abtineri- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 11/ 23.02.2016 . 
 

4. Proiect de hotărâre privind montarea unor limitatoare de 
viteză pe DC 10 Blocuri. 
 - prezinta consilierul local Balca Constantin; 
 - avizeaza comisiile nr. 1 si 2 ; 
 
 Dl.presedinte de sedinta intreaba de ce nu fost trecut pe invitatia 
de sedinta  si al doilea punct al proiectului de hotarare, respectiv 
asfaltarea drumului de legatura din punctul Blocuri. 
 
 Secretarul comunei- acest subiect va fi tratat la punctul 7 al ordinii 
de zi, privind aprobarea listei drumurilor care vor fi modernizate in anul 
2016. 
 
 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1. 
  

Dl. viceprimar Tudor Ion – mai sunt si alte drumuri locale  care ar 
trebui sa fie prevazute cu semne sau instalatii pentru limitarea vitezei.  
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Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare privind aprobarea montarii unor limitatoare de viteza pe DC 10, 
in zona blocurilor de locuinte. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 12/ 23.02.2016 . 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modalității de 
identificare a beneficiarilor tichetelor sociale pentru gradiniță, in 
aplicarea Legii nr.248/ 2015. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.3. 
 
 D-na consilier Postoaca Donia prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr.3. 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare propus de viceprimarul comunei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 13/ 23.02.2016 . 
 

8. Proiect de hotarare privind completarea Listei ulitelor 
comunale propuse pentru extinderea retelei de gaze naturale in 
comuna Schitu Golesti. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.1 ; 
 

 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1, 
propune ca este firesc si normal ca prioritatea este mai intai reteaua de 
gaze acolo exista cereri si, ulterior asfalt. 
 
 Dl. viceprimar Tudor Ion – prezinta lista drumurilor pe care 
urmeaza sa se faca extinderea retelei de gaze in anul 2016, respectiv 
Ulita Morii, Ulita laterala Costita, Ulita Cimitirului, Ulita Spate Gara Schitu 
Golesti, Ulita Vasilescu, Intrarea Ivan, Ulita Dulgheru, Ulita Buduroi, 
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Intrarea Boceanu, Ulita Voinea, Intrarea Cotescu, Ulita Tudor Florian  
DC 43 Valea Pechii, zona Vladuta. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion- si concesionarul SC Contact Trident SRL 
intentioneaza sa se racordeze la reteaua de gaze naturale, de 
asemenea si SC Prometeu SRL.Cat costa estimativ extinderea de gaze? 
 
 Secretarul comunei- spre exemplu, pentru Ulita Morii, cu 160 
m.l.extinderea retelei de gaze este estimată, conform adresei SC 
Distrigaz Sud Retele, la 21.000 lei. 
 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare propus de viceprimarul comunei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 14/ 23.02.2016 . 
 

7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Listei drumurilor 
si ulitelor comunale care vor face obiectul lucrarii de investitie IBU 
pe drumuri locale in comuna Schitu Golesti. 
 - prezinta viceprimarul comunei Schitu Golesti; 
 - avizeaza comisia nr. 1 ; 
 

Dl.consilier Solomon Ion prezinta propunerile de drumuri care 
urneaza sa se asfalteze in anul 2016 : Ulita Telencesti, DC 11 Calea 
ferata-Canton Silvic-Rudarie, Ulita Oancea, Ulita Ghitulesti, Drum 
legatura Spate Camin cultural Lazaresti, Ulita Draganescu, Ulita Poiana 
Sorii, Ulita Vulpas, Ulita legatura Blocuri, Ulita Fintoiu, Ulita Ilie Oprescu, 
Ulita Balca, Ulita Vlasceanu, Ulita Canal Iliescu, Drum legatura Valea 
Neagra -Loturi. 

 
Dl.consilier Duta Iulian- In 2015 s-a propus si asfaltarea Ulitei 

Trinina, de ce nu se respecta HCL? 
 
Dl.consilier Solomon Ion – cate case sunt pe Ulita Trinina, in 

stabilirea ulitelor propuse pentru asfaltare trebuie sa se tina seama, in 
primul rand, de densitatea populatiei. 
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Dl.Mioc Ionut- propune, daca se are in vedere populatia, asfaltarea 
Drumului Priboianu din Loturi. 

 
Dl.primar Palaghiu Marcel – pentru drumul din Loturi nu exista 

delimitarea, bornarea limitei de hotar dintre municipiul Campulung si 
comuna Schitu Golesti. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare in varianta propusa de consilierul local Solomon Ion  . 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 15/ 23.02.2016 . 

 
9. Proiect de hotarare privind stabilirea Listei ulitelor comunale 

care vor face obiectul lucrarii de extindere a retelei de iluminat 
public. 
 - prezinta viceprimarul comunei; 
 - avizeaza comisia nr.1  

 
Dl.viceprimar propune ca extinderea retelei de iluminat public sa 

se faca pe drumurile locale care au stalpi de sustinere, respectiv Drum 
Raducu Orasel Minier, DC Capu Piscului-Peste Rampa CFR, Ulita 
Carstoiu, Rudarie. 

 
Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1.  
 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus de viceprimarul  comunei . 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 16/ 23.02.2016 . 

 
10. Proiect de hotarare privind privind modificarea redeventei 

datorate de Asociatia Crescatorilor de animale din Schitu Golesti 
pentru pasunea Valea Florii.  
 - prezinta viceprimarul comunei; 
 - avizeaza comisiile  nr.1 si 2 ; 
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 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1; 
 Dl. consilier Sipoteanu Cristian prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr. 2. 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare propus de viceprimarul  comunei . 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 17/ 23.02.2016 . 
 

11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice 
pentru obiectivul de investitie Platforma de depozitare si 
gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere si pentru 
folosirea acesteia in realizarea unor masuri de combatere a poluarii 
apei din panza freatica. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 

Dl.primar Palaghiu Marcel – atat comuna Titesti cat si comuna 
Schitu Golesti au renuntat la implementarea proiectului, derulat prin 
Ministerul Mediului “ Platforma de depozitare a gunoiului de grajd “ 
pentru ca efectivele de animale au scazut. 

 
D-na consilier Postoaca Donia – a scazut numarul de vaci dar a 

crescut numarul de oi si capre. 
 
Dl.consilier Duta Iulian – intreaba cine a renuntat la proiect pentru 

ca membrii Consiliului local nu au adoptat o hotarare in acest sens. 
 
Dl.primar Palaghiu Marcel- s-a facut o informare in consiliul local 

pe aceasta tema. 
 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare 
privind preluarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de 
investitie Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a 
deseurilor menajere si pentru folosirea acesteia in realizarea unor 
masuri de combatere a poluarii apei din panza freatica. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
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In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 18/ 23.02.2016 . 

 
12 .Proiect de hotarare privind acordarea unui  ajutor  de 

urgenta. 
 - prezinta viceprimarul comunei; 
 - avizeaza comisiile nr. 1 si 3; 

 
D-na consilier Postoaca Donia prezinta raportul comisiei nr. 3 a 

Consiliului local. 
Dl.presedinte de sedinta intreaba care este suma diponibila in 

bugetul local pentru ajutoare de urgenta ? 
D-na Horeboiu Cristina- 3.100 lei in acest trimestru 1. 
 
Secretarul commune Mirita Vasile - se va tine seama de suma 

propusa de consiliul local pentru acordarea ajutorului de urgenta pentru 
dl.Enache Florin, insa actul administrativ privind acordarea ajutorului de 
urgenta, va fi dispozitia primarului. 

 
Membrii Consiliului local au propus ca primarul sa dispuna 

acordarea ajutorului de urgenta in suma de 3.100 lei pentru acoperirea 
cheltuielilor privind interventia chirurgicala a minorei Enache Alexandra. 

 
Dl.consilier Solomon Ion – daca interventia chirurgicala este 

costisitoare propune ca membrii consiliului loal sa-si doneze 
indemnizatia in favoarea  familiei  minorei. 

 
13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Schitu Golesti pe anul 2016. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.1 

 
Dl. consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1 
 
D-na Horeboiu Cristina – in discutie este suma de 23 mii lei din 

bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea tichetelor 
de gradinita. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
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Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 19/ 23.02.2016 . 

 
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui 
spatiu de 10 m.p. de catre concesionarul SC Contact Trident SRL. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare 
propus de viceprimarul comunei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 20/ 23.02.2016 . 
 
 15. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.10/ 
26.01.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenta. 
 - raport prezentat de secretarul comunei; 
  

Secretarul comunei – prezinta raportul cu nr. 1824/ 23.02.2016 in 
care se propune ca membrii consiliului local sa fie informati cu privire la 
ajutoarele de urgenta, atributia acordarii ajutoarelor de urgenta, fiind, 
potrivit legii, in competenta primarului, prin dispozitie.Propune revocarea 
HCL nr.10/ 2016, ajutoarele de urgenta au fost acordate in baza actului 
administrativ al primarului. 
 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare 
propus. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru . 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 21/ 23.02.2016 . 
 
 16. Proiect de hotarare privind organizarea Zilei femeii si 
pentru acordarea unor beneficii angajatelor primariei Schitu 
Golesti. 
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 Dl.presedinte de sedinta propune acordarea unui cadou in valoare 
de 50 lei pentru fiecare angajata a primariei Schitu Golesti. 
 
 D-na Horeboiu Cristina, compartimentul contabilitate, informeaza 
ca nu sunt alocate in bugetul local sume cu aceasta destinatie. 
 
 Dl.presedinta retrage proiectul de pe ordinea de zi a sedintei 
Consiliului local. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion adreseaza o invitatie la SC Prometeu  
pentru data de 08.03.2016 pentru doamnele si domnii din Primarie si 
Consiliul local. 
 
 

1. Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al sedinţei 
ordinare a Consiliului local din 26.01.2016. 
 - prezintă  secretarul comunei    ; 
 

Procesul verbal de sedinta a fost aprobat de membrii Consiliului 
local. 

 
             14. Diverse. 
 

 Dl.consilier Pela Ionel- intreaba daca s-a facut cadastrul pe zavoiul 
comunal ? 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – a fost topograful in teren saptamana 
trecuta, a fost necesar sa se mute si un gard. 
 
 Dl.consilier Manole Ion – o sa fie o problema cu CNADNR, daca 
aceasta companie va obliga agentul economic sa plateasca taxa pentru 
accesul la DN 73 atunci agentul economic va inchide rezerva drumului si 
nu va mai permite deplasarea vacilor la si de la pasune. 
 
 Dl. consilier Solomon Ion – sunt alocati bani pentru puntea de la 
Burnesti, sa se faca ceva, nu este posibil ca oamenii de acolo sa nu aiba 
acces auto la case. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – se va lua legatura cu un proiectant 
pentru  a da o solutie la puntea de la Burnesti.  
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 Dl.consilier juridic Schiaucu Pavel- exista o cerere nr. 1559/ 
22.02.2016 prin care dl.Paunescu Marius solicita achizitionarea prin 
licitatie a terenului din domeniul privat de 360 m.p din punctul Oraselul 
Minier. 
 
 Dl.consilier Duta Iulian – cerere trebuie pusa  pe ordinea de zi a 
sedintei Consiliului local  din luna martie pentru a demara procedura de 
licitatie. 
                                                                                                                              

Dl.presedinte de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a 
Consiliului local. 
 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal  
 
 
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ , 

                 Constantin Balca                                     
                                                                              Intocmit , 
                                                                               Secretar , 
                                                                           Vasile  Miriţă                                          

                                                
 


