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

 
PROCES-VERBAL  

încheiat azi, 29 martie    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. 162 / 23.03.2016, 
in sediul consiliului local se desfasoara sedinta ordinara a consiliului 
local comunal.  

La sedinta ordinara a Consiliului local  participa  13 consilieri locali 
in funcţie, absentand, consilierii locali Enache George si Rădoiu Irinel . 

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. Pătrașcu Dănuț, preot  la Biserica din satul Valea Pechii, dl. 
Heroiu Gheorghe, președintele Asociației utilizatorilor pășunilor 
comunale și a crescătorilor de animale din localitatea Schitu Golești ,  
dl.Oprescu Gheorghe, profesor de Educație fizică la Școala gimnazială 
Schitu Golești și dl.Mira Dumitru. 

 
  Secretarul comunei   informeaza ca   dl.  consilier   Costea 

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

 
Dl.  presedinte de sedinta Costea Stelian      preia  conducerea 

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

 
Dl.presedinte de sedinta propune  supune spre aprobare  ordinea 

de zi inscrisa in Dispozitia de convocare. 
Ordinea de zi a fost aprobata de Consiliul local. 
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Dl. presedinte de sedinta   – propune a se incepe, mai intăi, cu 
punctele de la ordinea de zi în care sunt prezenţi invitaţi. 
 

 11. Proiect de hotarare privind stabilirea amplasamentului 
pentru proiectarea investitiei „ Sala de sport in comuna Schitu 
Golesti, judetul Arges”. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - avizeaza comisiile nr. 1 si 3 ; 

 
 Dl.  primar Palaghiu Marcel- s-a propus in sedinta de aprobare a 
bugetului local pe anul 2016 realizarea proiectului tehnic al investitiei 
Sală de sport dar nu a fost stabilit amplasamentul acestei lucrări.S-a 
discutat la Compania Națională de Investiții unde, printre alte 
documente, s-a solicitat si amplasamentul, propune ca viitoarea sala de 
sport sa se faca la hotarul celor doua sate mari Lazaresti si Schitu 
Golesti, in spatele Scolii de langa Primarie, sala de sport este de 
dimensiune medie,  32 m x 40 m, cladirea are si vestiare care pot fi 
utilizate de jucatorii sau arbitrii pentru meciurile de fotbal, sustinute pe 
teren propriu de catre echipa de fotbal AS Schitu Golesti. 
 
 Dl. consilier Balcă Constantin- daca se va face sala de sport, 
considera ca de  aceasta sala sa beneficieze in timpul orelor de sport si 
copiii școlii, deci amplasamentul trebuie sa fie la Scoala gimnaziala 
Schitu Golesti.  
 
 Dl.profesor Oprescu Gheorghe- intreaba daca membrii consiliului 
local mai au copii la scoala iar daca nu au, probabil ca au sau vor avea 
nepoti.Scolile din Schitu Golesti nu au sali de sport, iarna, in timpul 
orelor de educatie fizica copiii de la scoala Lazaresti pot fi vazuti ca își 
desfășoara ora impreuna cu profesorul de sport afara pe teren. Daca se 
va face o sala de sport atunci este normal si firesc ca aceasta sala sa fie 
folosita si de copiii de la scoala in timpul orelor de educatie fizica. 
Propune ca sala mare de sport sa se faca la Scoala gimnaziala nr.1 
Schitu Golesti iar la Lazaresti sa se execute o sala mica de sport, de 
gimnastica. Poate pune la dispozitia Consiliului local si a Primariei 
diplome obținute de  copiii  din Schitu Golesti la diferite competitii 
judetene sau zonale. 
 
 Dl. consilier Duta Iulian- brusc, reprezentantii primariei sunt 
interesati de constructia unei sali de sport. S-a mai incercat in urma cu 
mai multi ani sa se faca o sala de sport la Scoala Schitu Golesti, mai 
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trebuia teren, de ce nu s-a cumparat de la most.Andreescu Ion? Oricum, 
argumentele pentru amplasamentul salii de sport la Scoala Schitu 
Golesti sunt mai multe si mai solide. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – atunci era in discutie o sala mare de 
sport iar dl.Stroian Dragos, mostenitorul lui Andreescu Ion nu a venit  sa 
vanda pamantul. La Compania Nationala de Investitii trebuie prezentat si 
un memoriu privind necesitatea investitiei. 
 
 D-na consilier Poștoacă Donia- comisia nr.3 a propus in sedinta de 
comisie ca amplasamentul viitoarei Sali de sport sa fie Scoala 
gimnaziala nr. 1 Schitu Golesti. 
 
 Dl.consilier Sipoteanu Cristian- avand in vedere ca scolile isi 
desfasoara cursurile mai mult in sezonul rece 15 septembrie- 15 iunie, 
se justifica ca sala de sport sa fie construita la Scoala gimnaziala nr. 1 
Schitu Golesti. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel- nu are nimic impotriva construirii salii 
de sport la Schitu Golesti insa acolo trebuie sa fie mutate fosa septica, 
propune ca membrii comisiei nr. 1 sa mearga la scoala pentru a se 
delimita in teren amplasamentul sălii de sport. 
 

 Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea amplasamentului salii de sport la Scoala 
gimnaziala nr. 1 Schitu Golesti. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 13 voturi-pentru –. 
 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 25/ 29.03.2016 . 
 

2. Proiect de hotarare privind repartizarea alocatiilor  bugetare 
pentru culte in anul 2016. 
 - prezinta primarul comunei; 
 - avizeaza comisiile  nr. 1 si  3; 
 
 Dl. Pătrașcu Dănuț, preot la Parohia Schitu Golesti prezinta 
proiectele de lucrari ale Parohiei Schitu Golesti pentru anul 2016. 
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 Dl.primar Palaghiu Marcel- e posibil ca pentru anumite lucrari o sa 
fie nevoie de avizul de la Ministerul Cultelor, biserica din Valea Pechii 
fiind monument istoric. 
 
 Dl. consilier Duta Iulian – la adoptarea hotararii consiliului local 
trebuie sa se tina seama de faptul ca sunt 4 biserici ortodoxe in comuna. 
 
 Dl. consilier Solomon Ion – se tot discuta de cativa ani de gardul 
imprejmuitor de la Cimitirul Lazaresti, e necesar sa se faca si acest gard, 
la Lazaresti exista o biserica ortodoxa si 2 cimitire. 
 
 Dl. consilier Duță Iulian propune alocarea urmatoarelor sume de 
bani pentru biserici: 10.000 – Biserica Lazaresti, 8.000 lei – Biserica 
Valea Pechii, 5.000 lei- Biserica Schitu Golești, 2.000 lei-Biserica Loturi, 
3,5 mii lei- Biserica Evanghelica Română, 1,5 mii lei –Biserica 
Penticostală. 
 
 Dl. consilier Solomon Ion propune alocarea sumei 11.500 lei 
pentru Biserica Lazaresti, 11.500 lei pentru Parohia Schitu Golești cu 
cele 2 biserici , 2.000 lei-Biserica Loturi, 3,5 mii lei- Biserica Evanghelica 
Română, 1,5 mii lei –Biserica Penticostală. 
 
 Dl.presedinte de ședință supune la vot prima propunere. 
 
 Cu 7 voturi-pentru- si 6-impotrivă-, prima propunere a fost 
aprobată de Consiliul local. 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 26/ 29.03.2016 . 
 
 Dl. Mira Dumitru- pe drumul  in  panta din dreptul proprietatii a 
facut un zid de sprijin, parapet, terenul lucreaza si parapetul  cedeaza, 
propune ca si in aceasta zona sa intervina primaria pentru a asfalta, 
pentru a prelungi aductiunea conductei de apa potabila. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – dl.Tomescu Dan revendica iazul morii. 
  

Dl. Boghez Grigorita- dl.Tomescu poate să revendice toată 
comuna, asta nu inseamna că nu se poate asfalta. 
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 5. Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii clădirilor cu 
denumirea ” Bordeie “ din pasunea comunala Ciocanei. 

- prezinta presedintele Asociatiei utilizatorilor pasunilor 
comunale si a crescatorilor de animale din localitatea Schitu  
Golesti; 
 - avizeaza comisia nr. 1 ; 
 
 Dl. consilier Boghez Grigorita- nu considera oportunra demolarea 
constructiilor, cu denumirea Bordeie, se mai poate amana demolarea 
acestora chiar daca asociatia a cerut demolarea. 
 
 Propunerea dl. consilier Boghez Grigore a fost acceptata de 
Consiliul local. 
 

4. Proiect de hotărâre privind realizarea sistemului de  
aductiune a conductei de apa pe pasunea Ciocanei. 

- prezinta primarul comunei ; 
- prezinta presedintele Asociatiei utilizatorilor pasunilor 

comunale si a crescatorilor de animale din localitatea Schitu  
Golesti; 
 - avizeaza comisia nr. 1 ; 
 
 Dl. Heroiu Gheorghe, presedintele asociatiei informeaza ca s-a 
hotarat in adunarea generala sa se realizeze alimentarea cu apa pe 
pasunea Ciocanei, exista 2 variante, aductiunea de la SC Edilul si foraje 
proprii. 
 
 Dl. consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1, 
sunt banii asociatiei, e problema acesteia cum utilizeaza banii, consiliul 
local aproba realizarea sursei de apă. 
 

  
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare privind aprobarea realizarii sursei de apa pe pasunea Ciocanei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 27/ 29.03.2016 . 
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1. Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al sedinţei 
ordinare a Consiliului local din 23.02.2016. 
 - prezintă  secretarul comunei     ; 
 
 Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local din data de 
23.02.2016 a fost aprobat de Consiliul local, fără obiecțiuni. 
 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional  la 
contractul pentru  furnizarea serviciilor informatice in   anul 2016. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr. 1 ; 
 
 Dl. consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1, 
proiectul de hotarare trebuie aprobat. 
 
 Dl. consilier Sipoteanu Cristian- s-a uitat pe cifrele din anexa la 
actul adițional, par corecte. 
 
 D-na Horeboiu Cristina, compartimentul contabilitate- chiar daca 
vin si alte firme cu servicii informatice nu se poate lua o decizie imediat, 
trebuiesc testate programele. 
 
 Secretarul comunei- Suntem la sfarsitul lunii martie, serviciile 
prestate pana acum trebuiesc platite. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare privind aprobarea actului adițional la contractul de servicii 
informatice cu SC Ara Software Group  SRL. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 28/ 29.03.2016 . 
 
  6. Proiect de hotarare privind repartizarea unui teren situat in 
Zavoiul Raului Targului  pentru amplasarea unor vetre temporare  
de stupina apicultorilor care au depus cerere.  
 - prezinta primarul comunei; 
 - avizeaza comisia nr. 2 ; 
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 Dl. Sipoteanu Cristian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 2. 
 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 29/ 29.03.2016 . 
 

7. Proiect de hotarare privind actualizarea HCL  pentru 
reorganizarea Consiliului consultativ local pentru protectia 
consumatorilor. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.2 ; 
  

Dl.consilier Sipoteanu Cristian prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr. 2, cu solicitarea de se retrage din componenta Consiliului Consultativ 
pentru protectia consumatorilor din localitatea Schitu Golesti. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 30/ 29.03.2016 . 
 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei sumei de 15 
mii lei, prevazute in bugetul local la cap.sport. 
 - prezinta viceprimarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.1  
 
 Dl. consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1. 

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

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 
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In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 31/ 29.03.2016 . 
 

9. Prezentarea cererii numitei Ristea Daniela privind cumpararea 
a 3,3 m.c. lemn de foc,  aflat in custodie, confiscat de organele 
locale de politie. Proiect de hotarare. 
 - avizeaza comisia nr.2. 
 
 Dl. consilier Sipoteanu Cristian prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr.2, este necesar ca o copie a HCL să fie înaintată și Ocolului Silvic 
Experimental Mihăești. 

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

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 32/ 29.03.2016 . 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului 
din punctul Zavoi,  Pod Raul Targului- Punte pietonala Boghez, nr. 
cadastral 80944,  in suprafata de 4,23 ha. 
 - prezinta primarul comunei; 
 - avizeaza comisiile nr. 1 si 2  
 
 Secretarul comunei- acest punct a fost trecut pe ordinea de zi 
intrucat exista posibilitatea ca pana in data de 29.03.2016 sa se emita 
documentatia de dezmembrare avizată de OCPI, nu a iesit insă 
documentatia , propune amânarea discutării acestui punct pentru luna 
aprilie cand se vor supune aprobării Consiliului local si raportul de 
evaluare pentru terenul care se va concesiona, studiul de oportunitate si 
caietul de sarcini pentru concesionarea imobilului în suprafață de 400 
m.p. 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de 
executie a bugetului local pe anul 2015. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - raport prezentat de compartimentul contabilitate; 
 - avizeaza comsia nr. 1 



 9

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

hotarare propus. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 33/ 29.03.2016 . 
 

13. Informare privind demersurile realizate pentru alegerea 
solutiei tehnice de asigurare a accesului auto in satul 
Burnesti.Proiect de hotarare. 
 - prezinta seful SCUP ; 
 
 Dl. ing. Luca Ion, seful Serviciului comunitar de utilitati publice 
prezinta o informare, concluzionand ca solutia cea mai buna ar fi 
relocarea amplasamentului in amonte de puntea actuala si executia unui 
podet pe  pile din beton cu calea de rulare pe sine de cale ferata si 
scandura. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – nu crede ca aceasta va fi solutia pe 
care o poate da proiectantul ci, mai degraba, solutia va fi o punte 
suspendata ca cea de Loturi. 
 
 Dl. consilier Duta Iulian- propune sa se dea ca tema proiectantului 
ambele solutii si apoi sa se analizeze in cadrul Consiliului local, cu 
luarea in considerare si a sumelor alocate in acest an in bugetul local. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus, cu amendamentele din plenul sedintei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 34/ 29.03.2016 . 
 

14. Proiect de hotarare privind preluarea in patrimoniul 
Consiliului local a microbuzului scolar marca Fiat. 
 - prezinta consilierul local Oprescu Dorinel; 
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 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1  
 
 Dl. consilier juridic Schiaucu Pavel prezinta raportul care stat la 
baza aprobarii acestei hotarari si la UAT Leresti. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus, cu amendamentele din plenul sedintei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 12 voturi-pentru – si 1 
- abținere.- . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 35/ 29.03.2016 . 
 

15. Prezentarea adresei nr.32173/ 17.03.2016 a SC Hidroelectrica 
Curtea de Arges. 
 - prezinta consilierul juridic Schiaucu Pavel  
  
 Secretarul comunei- pana anul trecut SC Hidrolelectrica, potrivit 
Codului fiscal era scutita de de plata impozitului pe cladiri, incepand cu 
01.01.2016, potrivit Legii nr.227/ 2015-Noul Cod fiscal, aceasta unitate 
nu mai beneficiază de scutire, cert este faptul ca si anul trecut, potrivit 
vechiului Cod fiscal, dar si anul acesta, conform noilor prevederi legale, 
s-a mentinut la UAT Schitu Golesti cota de impozitare de 1 % din 
valoarea de inventar pentru persoanele juridice, mai mult, Hidrolelectrica 
nu face parte din categoria persoanelor juridice pentru care, prin HCL se 
poate acorda o scutire sau o reducere a cotei de impozitare.In concluzie, 
solicitarea SC Hidroelectrica nu are temei legal. 
 

16. Prezentarea cererii nr. 1659/ 22.02.2016 a dl. Paunescu 
Adrian. 

- prezinta consilierul juridic Schiaucu Pavel  

 
 Membrii Consiliului local au stabilit ca, momentan, terenul va 
ramane in domeniul privat comunal. 
 
 - prezinta viceprimarul comunei; 
 - avizeaza comisia nr.1  

 
        17. Diverse. 
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 Dl.  consilier juridic Schiaucu Pavel prezinta raportul privind 
acordarea unui ajutor de urgenta pentru Tanasa Viorica. 
 Dl. consilier Manole Ion propune acordarea ajutorului, in cuantum 
de 500 lei.Porpunerea dl. consilier Manole Ion a fost aprobata de 
membrii Consiliului local. 
 
 Dl. consilier juridic Schiaucu Pavel prezinta solicitarea dl. Gornea 
Bogdan pentru perfectarea actelor de achizitionare a cladirii din punctul 
Carnaru, conform HCL si raprtului de evaluare din anul 2015.Membrii 
consiliului local au stabilit sa se finalizeze tranzacția. 
 
 Dl. consilier juridic Schiaucu Pavel prezinta solicitarea dl. Vasile 
Gheorghe pentru acordarea unui ajutor in materiale de 
constructii.Membrii Consiliului local au respins cererea. 
 
 Dl. consilier juridic Schiaucu Pavel prezinta solicitarea doamnei 
Calinescu Ionela pentru acordarea scutirii de impozit pentru terenul in 
care exista scurgerea de la canalizarea de la Blocuri.Solicitarea a fost 
aprobata de Consiliul local. 
 

                                                                                                                                             
Dl.presedinte de sedinta declara inchisa sedinta ordinara a 

Consiliului local. 
 

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

                 Stelian Costea                                      
                                                                              Intocmit , 
                                                                               Secretar , 
                                                                           Vasile  Miriţă  
                                                                       
 
 

                                                
 


