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

 
PROCES-VERBAL  

încheiat azi, 26  ianuarie   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.  28 / 19.01.2016, 
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 consilierul local Poștoacă Donia-Felicia  . 

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, doamna Manole 
Luminița, directorul Școlii gimnaziale Schitu Golești, dl.Luca Ion, șef 
SCUP, dl.Heroiu Gheorghe, președintele  AUPCCALSG, dl.Nicoară 
Gheorghe, șef SVSU, doamna Rădoiu Olimpia și  dl. Ivan Marius. 

 
  Secretarul comunei   informeaza ca   dl.  consilier   Șipoteanu 

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

 
Dl.  presedinte de sedinta Șipoteanu Cristian    preia  conducerea 

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

 
Nefiind completari privind completarea ordinii de zi, dl. presedinte 

de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi, inscrisa in Dispozitia de 
convocare nr. 28 / 19.01.2016. 

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. 
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 5. Prezentarea solicitarii cu nr. 257/ 13.01.2016 a Asociatiei 
utilizatorilor pasunilor comunale si a crescatorilor de animale din 
localitatea Schitu Golesti. 
 - prezinta presedintele AUPCCALSG; 
 
 Dl.Heroiu Gheorghe, presedintele Asociatiei utilizatorilor pasunilor 
comunale si a crescatorilor de animale din localitatea Schitu Golești 
prezinta informarea si cererile privind pășunea din punctul Valea Florii, 
concesionată asociației. 
 
 Astfel, se solicită aprobarea pentru efectuarea curățeniei care 
presupune indepartatea vegetatiei lemnoase de pe o suprafata de 4 ha. 
  
 Dl.consilier Solomon Ion – daca lemnul are 8 cm in diametru 
taierile nu se pot face decat cu marcarea Ocolului Silvic Mihaesti. 
 
 Dl. Heroiu Gheorghe- o alta problema este reducerea redeventei 
exagerat de mari pentru pasunea Valea Florii, solicita reducerea, daca 
este posibil, a acesteia. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion – a facut parte din comisia de licitatie, s-a 
ajuns la o asemenea valoare a redeventei  datorita unor ambitii ale 
presedintelui asociatiei. 
 
 Secretarul comunei Mirita Vasile- art.7 ind. 1 din O.G. 34/ 2013 
precizeaza ca redevența se stabileste ținându-se seama de valoarea 
producției de iarbă, pe cale de consecință este posibil, prin act adițional, 
să se modifice valoarea redevenței.In ședinta ordinară a Consiliului local 
din luna februarie se va prezenta un proiect de hotarare in acest sens. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion – sa se aiba in vedere valoarea 
redeventei datorate pentru celelalte pasuni. 
 
 Dl.consilier Costea Stelian- propune sa se plateasca nivelul cel 
mai scazut al redeventei datorate pentru o pasune. 
 
 Dl. consilier Oprescu Dorinel- unde se depozitează sculele si 
utilajele achiziționate de asociație ? 
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 Dl. Heroiu Gheorghe- la responsabilii de pasune, spre exemplu la 
Lobodan, la Onofrei. 
 
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii scolare 
pentru anul scolar 2016-2017. 
 - prezinta primarul comunei; 
 - avizeaza comisia nr. 3 
 
 Doamna Manole Luminița, directorul Școlii gimnaziale Schitu 
Golești- așa cum se cunoaște, grupa de gradiniță de la Căminul cultural 
Schitu Golești a fost mutata provizoriu in localul Școlii gimnaziale nr.1 
Schitu Golești. 
 
 Dl.consilier Enache George- prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 
3. 
 Dl. consilier Solomon Ion – propune sa construiasca o gradinita 
noua pentru copiii din partea de Nord a comunei. 
  

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea structurii rețelei școlare, cu menționarea 
provizoratului sediului gradiniței cu program normal nr. 1 Schitu Golești. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru – . 
 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 2 / 26.01.2016 . 
 
 Dl.Ivan Marius- ulita pe care sta nu exista pe harta, solicita ajutor  
pentru extinderea  retelei de gaze. 
 
 Dl. consilier Boghez Grigore- solicitarea este indreptatita, pe toate 
ulitele trebuie sa se faca extinderi de retele de gaze naturale. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel- in perioada proiectarii investitiei de 
introducere a gazelor naturale in comuna Schitu Golesti, SC Distrigaz 
Sud, finantatorul si beneficiarul lucrarii,  a facut o analiza cost-beneficiu 
si, astfel, prin HCL a fost eliminat satul Loturi din proiectul investiției dar 
si alte ulite unde nu existau cereri pentru gaze naturale. 
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3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitati fiscale 
membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Schitu 
Golesti. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - avizează comisiile nr.1 şi 2  
 
 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 1 
 Dl. consilier Sipoteanu Cristian prezinta avizul comisiei nr. 2  
 
 Dl. Nicoara Gheorghe, seful SVSU – desi membrii SVSU, in parte 
nu mai indeplinesc conditiile de varsta, totusi SVSU Schitu Golesti are  
in permanenta un numar constant de pompieri voluntari.In lipsa acordarii 
unor stimulente banesti propune a se avea in vedere acordarea unor 
scutiri. 
 
 Secretarul comunei- Noul  Cod fiscal in vigoare enumera situatiile 
in care Consiliul local poate acorda scutiri de la  plata impozitelor pe 
cladiri si teren, iar in cazurile prevazute expres in noua lege nu se 
regasesc pompierii voluntari. O soluție ar fi acordarea de scutiri de la 
plata unor taxe speciale cum ar fi taxa de salubrizare, taxa de pază, taxa 
psi. 
 

Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea acordarii unor facilitati pompierilor voluntary, 
in sensul scutirii de la plata taxelor speciale. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru – . 
 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 3 / 26.01.2016 . 
 

 
4. Raport de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 

incendiilor. 
 - prezinta seful SVSU . 
 
 Dl. Nicoara Gheorghe prezinta raportul de evaluare a capacitatii de 
aparare impotriva incendiilor. 
 
 Dl.consilier Balca Constantin – ce dotări are SVSU? 
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 Dl.Nicoara Gheorghe enumera utilajele din dotare, respectiv 
motopompa, grup electrogen, motocositoare, motoferastrau, furtun psi, 
scule si echipamente de protectie.Mai precizeaza ca mai sunt necesari 
hidranti, aceasta necesitate, la care se adauga achiziționarea si 
montarea unei sirene  fiind stabilite ca masuri de indeplinit in procesele 
de control intocmite de reprezentantii ISU Arges. 
 

1. Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al sedinţei 
ordinare a Consiliului local din 18.12.2015. 
 - prezintă  consilierul juridic al consiliului local    ; 
 

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

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata 

impozitelor pe cladiri si pe terenul aferent cladirii pentru beneficiarii 
Legii nr.341/ 2004 si pentru proprietarul unei cladiri incluse in Lista 
monumentelor istorice. 
 - prezinta primarul 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 privind aprobarea de la plata impozitului pe cladiri si pe terenul 
aferent pentru beneficiarii Legii nr.341/ 2004 si pentru proprietarul unei 
cladiri incluse in lista nationala a monumentelor istorice. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 8 voturi-pentru-, 4 
abtineri  si 2 – impotriva-. 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 4 / 26.01.2016 . 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni 
si lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/ 2001 
privind venitul minim  garantat. 
 - prezinta primarul comunei ; 
 - avizeaza comisia nr.2; 
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     Dl. consilier Sipoteanu Cristian prezinta avizul favorabil al comisiei nr. 
2 . 
 

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

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru – . 
 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 5 / 26.01.2016 . 
                     

8. Proiect de hotarare privind privind aprobarea tarifului de apa 
pentru sistemele de alimentare cu apa din satele comunei Schitu 
Golesti, incepand cu 01.01.2016. 
 - prezinta primarul comunei Schitu Golesti; 
 - avizeaza comisia nr. 1 ; 
 
           Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1, 
nu exista alta varianta decat aceea de aproba acest tarif. 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus de primarul comunei. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-pentru – . 
 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 6 / 26.01.2016 . 
 
 
 Doamna Radoiu Olimpia- sesizeaza din nou ca langa proprietatea 
sa exista o casa daramata si ca, desi a facut mai multe interventii la 
primarie cat si al alte institutii nu s-a fact absolut nimic, continua sa 
traiasca in starea  produsa de disconfortul creat. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel – Primaria a luat legatura de mai multe 
ori cu proprietara cladirii, a fost notificata, somata . 
 
 Dl.consilier Duta Iulian – ce altceva se mai poate face, nu se mai 
poate face nimic ? 
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 Secretarul comunei- conform OG nr.21/ 2002 se poate aplica o 
sanctiune  contraventionala, amenda pentru aceasta fapta de a nu lua 
masuri pentru intretinerea cladirilor sau dezafectarea celor demolate, 
este intre 200 si 400 lei 

 
9. Proiect de hotarare privind extinderea retelei de gaze naturale 

in comuna Schitu Golesti. 
 - prezinta un grup de consilieri locali; 
 - avizeaza comisia nr.1 ; 
 
 Dl. consilier Duta Iulian – prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr.1.Considera ca intr-o noua sedinta trebuie nominalizate toate  strazile 
sau ulitele unde urmeaza  sa se realizeze extinderile de gaze. 
 
 Dl.consilier Boghez Grigore- exista proiect de hotarare pentru 3 
ulite, propune ca aceastea sa fie nominalizate in hotarare, la care se vor 
putea adauga si alte ulite in sedinta din luna februarie. 

                           
 
 Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare propus de consilierii locali. 
 

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

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 7 / 26.01.2016 . 
                     

10. Proiect de hotarare privind realizarea unor lucrari publice in 
anul bugetar 2016. 
 - prezinta consilierul local Enache George; 
 - avizeaza comisia nr.1  
                                    
 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul favorabil al comisiei 
nr.1.Este necesara o sala de sport, de asemenea un  teren sintetic , 
trebuie alocati bani pentru proiectare. 
 
 Dl.consilier Enache George prezinta proiectul de hotarare, aratand 
ca aceste investitii se pot amortiza foarte repede, putand aduce venituri 
in bugetul local. 
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Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare propus de consilierii locali. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 13 voturi-pentru – și 1 
abținere . 

 
In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 

Goleşti nr. 8 / 26.01.2016 . 
 
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Schitu Golești  pe anul 2016 si a 
estimarilor pentru perioada 2017-2019, pentru aprobarea 
programului de investitii pe anul 2016 si a programului lucrarilor de 
reparatii si intretinere pe anul 2016.  
 - prezinta primarul comunei; 
 - avizeaza comisia nr.1 
 
 Dl.consilier Duta Iulian prezinta avizul comisiei nr.1, cu propunerile 
de modificare a unor cheltuieli de capital. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel- in proiectul bugetului local inaintat spre 
avizare de catre comisia nr.1, s-au alocat 1000 mii lei pentru reparatii 
capitale la Caminele culturale. Nu intelege de ce consilerii locali nu au 
fost de acord cu efectuarea reparatiilor capitale la caminele culturale. 
 
 Dl.consilier Duta Iulian – nu se poate spune ca membrii consiliului 
local s-ar opune investițiilor la Caminele culturale, au rămas 200 mii lei 
pentru realizare de proiecte, expertize iar pentru finantarea executiei 
propunerea este sa acceseze fonduri europene, existand programe de 
finantare in aceasta directie cu granturi de 9000 mii lei/ obiectiv. 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel- perioada de obtinere a finantarii si de 
implementare a proiectelor pe fonduri europene, este prea lunga. 
 
 Dl.consilier Solomon Ion – trebuie facute demersurile pentru 
accesarea fondurilor europene. Caminul cultural de la Furnicosi a fost 
realizat cu fonduri allocate de Consiliul judetean. 
 
  
 
  



 9

 Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 
hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuleli al 
comunei Schitu Golesti.. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-. 
 

In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 9 / 26.01.2016 . 
 

12. Informare privind situatia agentilor economici care 
functioneaza in regim de bar/ restaurant. 
 - prezinta compartimentul impozite si taxe locale ; 

 
Dl.consilier Solomon Ion – problema nu e reprezentata de agentii 

economici care comercializeaza alcool la pahar, probleme creaza 
comerciantii ambulanti care fac concurenta neloiala. 

 
13 .Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de 

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

 
Dl. Enache George prezinta avizul favorabil al comisiei nr.3 
 
Secretarul comunei – in afara de cererile depuse de Malancu 

Florean, Mihai Nicolae, mai exista 2 cereri, una depusa de Pufu Elena si 
a doua de Constantinescu Maria, pentru prima exista referat cu 
propunere de acordare a ajutorului de urgenta, pentru cea de-a doua 
exista referat negativ, in sensul ca  nu sunt indeplinite conditiile 
prevazute de HCL nr.6/ 2011, decedatul Constantinescu Victor fiind 
asigurat . 

 
Dl.  presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de 

hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare, in suma de 300 
lei pentru Malancu Florean, Mihai Nicolae si Pufu Elena si pentru 
respingerea  cererii de acordare a  ajutorului de urgenta pentru 
Constantinescu Maria. 
 

Proiectul de hotarare  a fost aprobat cu 14 voturi-. 
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In acest sens, a fost emisa Hotărârea Consiliului local Schitu 
Goleşti nr. 10  / 26.01.2016 . 

 
             14. Diverse. 
 

 Dl.consilier Solomon Ion – se apropie sezonul de pasunat, trebuie 
create o variantă pentru deplasarea vacilor spre pășune, e bine că inca 
se mai cresc animale insa acestea nu trebuie sa se deplaseze pe 
trotuaarul pietonal.De ce la Schitu Golesti se inmultesc carutele, 
beneficiarii Legii nr.416/ 2001 nu trebuie sa mai fie primiti la efectuarea 
orelor de munca cu căruțele. Propune să se achiziționeze o masina de 
transport la primarie si sa nu se mai transporte nisip sau lemne cu 
carutele, ofera o masina de la firma Prometeu, timp de 8 ore/ 
saptamana/ gratuit pentru transport in contul Primariei. 
 
 Dl.Luca Ion, seful SCUP- beneficiarii Legii nr.416/ 2001 nu sunt 
pontati cu atelajele de transport la efectuarea orelor de munca in folosul 
comunitatii. 
 
 Dl. consilier Radoiu Irinel- dl.Baragan Ilie solicita lemne de foc. 
 Dl.viceprimar Tudor Ion – numitul Baragan Ilie are venituri, pensie, 
indemnizație de handicap si poate sa-si cumpere lemne de foc. 
 
 Dl. consilier Solomon Ion – maine o camioneta de lemne va fi 
adusa dl.Baragan Ilie, insa nu cu titlu gratuit. 
 
 Dl. consilier Manole Ion – peste 3-4 luni se vor deplasa vacile la 
pasune, aceasta deplasare sa se faca pe drumuri laterale. 
 
 Dl. consilier Boghez Grigore- cladirea/ remiza psi din Lazaresti 
trebuie demolata. 
 
 Dl.consilier Oprescu Dorinel- pe Ulita Ungureni s-a fisurat drumul 
asfaltat in zona fostului bazin de apa. 
 
 Dl.consilier Pela Ionel – considera ca pentru echipa de fotbal AS 
Schitu Golesti este nevoie de o finantare mai consistenta. 
 
 Dl. consilier Costea Stelian- a asistat la dezbaterea publica privind 
bugetul municipiului Campulung, 70 % din interventii ale participantilor 
vizau insfrastructura, adica drumuri, poduri, etc. 
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 Dl. consilier Balca Constantin – SC Avimuscel ce datorii are la 
bugetul local? 
 
 Dl.primar Palaghiu Marcel- Primaria Schitu Golesti este inscrisa la 
masa credala in cadrul procedurii de faliment. 
 
 Dl.consilier Dorobantu Bogdan – in aceasta saptamana nu s-a 
ridicat gunoiul menajer de la containerul din vecinatatea locuintei 
proprietate personala. 
 
 Dl.consilier Dorobantu Bogdan – autoturismul proprietate Bunescu 
Tamara inca este parcat in parcul din punctul  Oraselul Miner. 
                                                                                                                                                                 

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

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

                   Cristian Sipoteanu                                    
                                                                              Intocmit , 
                                                                               Secretar , 
                                                                           Vasile  Miriţă  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 


