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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A UAT SCHITU GOLEŞTI  PENTRU ANUL 
2017 

 In conformitate cu dispoziţiile art. 63, alin. (3), lit.a) din Legea nr.215/ 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul prezinta consiliului local, 
in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii 
administrativ- teritoriale. Acest raport s-a intocmit pentru anul 2017 si  reflecta, in concret,  activitatea 
primarului, viceprimarului   si a consiliului local,  a aparatului de specialitate a primarului si a serviciilor 
publice subordonate consiliului local. 

 Inainte însă de a prezenta activitatea autorităţilor publice locale vom face o succintă analiză a  
situaţiei socio-economice a unităţii administrativ- teritoriale. 

Populaţia, suprafaţa 

 La 31.12.2017 populaţia comunei Schitu Goleşti era, conform datelor comunicate de Directia 
Generala pentru Evidenta Persoanelor,  de 5084 locuitori, repartizaţi pe un teritoriu de 25,88 Kmp, în 
cele 6 sate componente ale comunei, respectiv  Schitu Goleşti, Lăzăreşti, Valea Pechii, Loturi, Costiţă şi 
Burneşti. 

Educaţia 

 Învăţământul  elevilor şi preşcolarilor înscrişi, în număr de 497, se desfăşoară în localuri 
moderne, la  Şcoala gimnazială nr. 1 Schitu Goleşti, cu personalitate juridica, avand in subordine  
structura reprezentata de  Şcoala gimnazială Lăzăreşti, Scoala primară  Strada Garii Lăzăreşti , Gradiniţa 
cu program normal Lazaresti şi Gradinita cu program normal Valea Pechii. Procesul instructiv-educativ 
este asigurat de 34 cadre didactice. In afara cadrelor didactice in unitatile scolare mai sunt angajate 6 
persoane, ca personal nedidactic auxiliar.  Toate unităţile de invăţământ deţin autorizaţii sanitare de 
funcţionare, iar Şcoala noua din Strada Garii Lazaresti detine, potrivit noilor reglementari legale, 
autorizaţie de securitate la incendiu. In cursul anului 2017 s-au realizat cateva investitii pentru 
imbunatatirea  conditiilor de invatamant, si aici putem enumera Bransament gaze naturale si instalatie 
de incalzire la Gradiniţa Valea Pechii, Instalatie de incalzire la Gradinita Lăzăreşti, Anveloparea Şcolii 
gimnaziale nr. 1 Schitu Goleşti, Finalizarea holului de acces la grupul sanitar de la Gradiniţa Lăzăreşti, 
parcuri de joaca pentru copii la Gradiniţa Valea Pechii şi la Şcoala primară din Strada garii Lăzăreşti, 
dotarea scolilor cu table interactive şi cu calculatoare. 

Sănătatea 

 Serviciile primare de sănătate sunt asigurate in Dispensarul Uman, de cabinetele medicale 
individuale, in regim de concesiune,  cu  2 medici de familie si 2 cadre sanitare cu studii medii. In afara 
medicilor de familie, in cladirea Dispensarului mai functionează, in regim de închiriere,  un cabinet 
medical stomatologic, cu un medic si un asistent si o farmacie. Mai exista o drogherie in cladirea 
Complexului comercial Lazaresti.  In  anul 2017 s-a realizat amenajarea spatiului verde din fata cladirii 
dispensarului cu arhitectura peisagistica, mobilier urban, sistem de irigare a gazonului. 



2 
 

 In ceea ce priveste asigurarea sanatatii animalelor, nu exista o cladire adecvata pentru cabinetul 
medicului veterinar concesionar, cladirea, proprietate a statului  roman si detinuta de ADS este 
degradata si procesul de degradare continua, s-au facut mai multe adrese  la ADS pentru a interveni si 
pentru a renova cladirea, imprejmuirea insa, pana in prezent, solicitarile noastre nu s-au solutionat, 
ramanand astfel in atentia preocuparilor noastre viitoare. Mai mult decat atat,  si terenul are o situatie 
juridica incerta, desi este proprietate de stat este revendicat de mostenitorii fostului proprietar care n-
au acceptat solutia despagubirilor. 

Infrastructura 

 Consiliul local Schitu Goleşti administrează o retea de drumuri comunale clasificate si 
neclasificate, insumand 27,9 Km, din care 19,6 Km sunt drumuri modernizate. Infrastructura rutiera din 
Schitu Golesti cuprinde si Drumul National 73 Pitesti-Campulung- Brasov, cu o lungime de 6,1 Km, 
proprietate a statului roman si aflat in administarea CNAIR. 

 Alimentarea cu apa  a comunei cuprinde o retea de distribuţie a apei, in lungime de 35,35 Km, 
din care 3,7 Km in satul Valea Pechii şi 2,0 Km in Loturi, foraj de 105 m şi rezervor de inmagazinare  de 
60 m.c. in Valea Pechii, puţ cheson de 7 m si bazin  de inmagazinare de 30 m.c. în satul Loturi.  90% din 
populatia comunei beneficiază de  reteaua de alimentare cu apa iar tariful de apa este cel facturat si 
pentru locuitorii municipiului Campulung . Prin contractul de delegare a serviciului de alimentare cu  apa 
nr. 10140/ 02.12. 2011 reteaua de distributie apa potabila pentru cele 5 sate componente ale comunei, 
a fost data in exploatarea operatorului economic delegat SC Edilul CGA SA Campulung, iar in prima parte 
a anului 2017 s-a realizat şi  predarea-primirea efectiva a sistemelor de alimentare cu apa din satele 
Loturi si Valea Pechii catre operatorul economic. Avand in vedere ca au existat cateva tronsoane, si 
anume Strada Bisericii Valea Pechii, Ulita Draganescu si Punctul Carnaru unde, datorita gerului accentuat 
si persistent cateva zile consecutive din iarna anului 2017, coloana a inghetat, s-a intervenit cu angajatii 
SCUP prin incorporarea conductei  la o adancime mai mare si prin montarea de robineti de golire astfel 
ca s-a evitat  in iarna care s-a incheiat inghetarea retelei de apa.  

 Canalizarea menajera, cu statie de epurare in comuna Schitu Golesti. Nu exista retea de 
canalizare in comuna Schitu Golesti. In anul 2017 s-a solicitat MDRAPFE includerea  lucrarii de investitie 
Retea de canalizare menejeră şi staţie de epurare, etapa 1, in programul PNDL II, conform OUG nr.28/ 
2013, pentru perioada 2017-2020, valoarea investitiei fiind de 9,2 mil.  lei din care 8,6 mil lei din bugetul 
de stat si diferenta, in cofinantare din  bugetul local. Lucrarea este eligibila, este finantata si aprobata 
prin Ordinul MDRAP, s-au trimis documentele cerute, insa, pana in prezent nu a fost semnat contractul 
de finantare cu MDRAP. In anul 2017 pentru satele Valea Pechii si Loturi, cu aprox. 1000 locuitori s-a 
elaborat un proiect ( SF) pentru  canalizare, urmand a analiza solutia obtinerii de finantare  cu fonduri 
europene( PNDR) ori guvernamentale. 

 Iluminatul public asigura, pe de-o parte, urmare a extinderilor de retea, iar pe alta parte, 
datorita suplimentarii numarului de lampi, becuri in sistem un iluminat eficient, uniform pe aproape 
intreg teritoriu al comunei. S-au realizat in anul 2017  extinderi ale retelei de iluminat public  pe Drumul 
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Linioara, Pod Valea Pechii, Ulita Trinina. In prezent reteaua de iluminat public din comuna Schitu Golesti 
contine un numar de 500 lampi. 

 Salubrizarea. Colectarea deseurilor menajere se realizează in cadrul SERVSAL, prin intermediul 
operatorului economic SC Financiar Urban. In anul 2017 a crescut ponderea  deseurilor reciclabile din 
totalul  deseurilor manejere, astfel incat pentru anul 2017 UAT Schitu Golesti nu a mai platit taxa 
speciala la fondul de mediu iar pentru luna decembrie 2017 operatorul a facturat pe minus cantitatea de 
deseuri menajere colectate.  Anul trecut s-au colectat 910 to deseuri, din care 14 to deseuri reciclabile. 
Inca mai sunt pasi importanti in gestionarea acestui serviciu si mai ales in constientizarea cetetenilor in 
privinta colectarii in general si colectarii selective, in special,   a deseurilor menajere. In plus, trebuie 
continuata actiunea de executarea a platformelor de gunoi, imprejumite, pe domeniul public comunal, 
dar si de repozitionare, de ordonare a containerelor de gunoi menajer, situate de-a lungul DN 73 Pitesti-
Campulung. 

Administrarea domeniului public si privat al comunei 

 In anul 2017 s-au facut mai multe operatiuni, actiuni in vederea  administrarii eficiente a 
bunurilor din domeniul public si privat al comunei sau pentru punerea in valoare a unor astfel de bunuri, 
in scopul atragerii unor surse de finantare la bugetul local. Astfel s-au realizat mai multe operatiuni 
juridice, vanzarea de material lemnos din pasunea Valea Florii, vanzarea unor bunuri din domeniul 
privat( terenul din punctul Dumitru-Slaniceanu catre Biserica Evanghelica, cladirea din punctul Carnaru 
catre Gornea Bogdan), concesionarea terenului in suprafata de 6,4 ha catre SC Fontana Pietro. Prin 
aceste operatiuni veniturile bugetului local au crescut cu peste 70 mii lei. De asemenea s-a continuat si 
in 2017 cadastrarea si intabularea terenurilor din domeniul public, situate in zavoiul Raului Targului, anul 
trecut 39 ha fiind astfel inscrise in cartea funciara comunala. 

Paza şi ordinea publică 

 Şi in 2017 paza bunurilor s-a efectuat, conform Legii nr.333/ 2003, cu paznici angajati cu 
contract individual de munca, prin patrulare in sectoare determinate,  ale caror cheltuieli de personal 
sunt asigurate din taxa speciala de paza si din bugetul local. In plus, complementar şi pentru marirea 
sigurantei cetateanului, in baza Hotararii Consiliului local de aprobare  a listei de investitii pe anul 2017, 
s-a  continuat cu achiziţionarea  şi montarea a inca 15 camere de luat vederi, numarul lor ajungand la 37. 
In cursul  anului 2017 numarul paznicilor s-a redus de la 5 la 2 , in special din motive de pensionare, 
astfel incat utilizarea acestei modalitati de paza pentru anul 2018 nu mai este eficienta. 

Industria 

 In localitatea Schitu Goleşti sunt 11 agenti economici care desfasoara activitati industriale, cei 
mai reprezentantivi fiind Fontana Pietro Romania SRL( industria constructiilor auto) , cu 185 angajati, 
Radic Star ( preparate din carne) , cu 104 angajati, SC Electromec SA( confecţii metalice) cu 74 angajati, 
SC Prometeu SRL ( prelucrare lemn, constructii civile si industriale),  cu 40  angajati, SC Yildiz General 
Forest SRL( import si distributie materiale de constructie si confectii metalice),  cu 11 angajaţi.  
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Agricultura si zootehnia 

 In 2017 agricultura in Schitu Golesti nu a generat rezultate de apreciat, dimpotriva, in afara unei 
productii bune de grau( 4000 kg/ha)  si de cartof,  la celelalte culturi productia a fost slaba sau chiar 
deloc si aici in ultim caz  facem referire la pomii fructiferi care datorita unui inghet  tardiv nu au 
fructificat. De asemenea au scazut cu cca. 12 % efectivele de bovine, crescand in schimb efectivele de 
ovine si caprine. Singurul sat in care numarul bovinelor se mentine la un nivel constant este Loturi. 
Totodata, se constata o crestere alarmanta a suprafetelor de teren nelucrate, lasate in paragina. 
Comuna Schitu Golesti este inscrisa in Programul de cadastrare gratuita a terenurilor din extravilan, s-a 
inceput cu terenurile din Lunca Bughii dar si aici legislatia este precara pentru ca nu se masoara decat 
sectoarele din extravilan iar in  Schitu Golesti ca, de altfel, in toate comunele situate in zona de deal, 
majoritatea sectoarelor sunt mixte( intravilan+ extravilan). Acesta este motivul pentru care Primaria 
Schitu Golesti a cerut prin parlamentarii de Arges modificarea Ordinului ANCPI ,in sensul ca  in zonele de  
deal delimitarea sectoarelor de extravilan sa nu se faca dupa repere naturale, lineare ci dupa delimitarea 
intravilanului din PUG, in asa fel incat numarul sectoarelor din extravilan sa fie mult mai mare in 
ponderea suprafetei UAT. O problema care s-a acutizat in 2017 a fost cea  a pagubelor produse de 
animalele din fondul cinegetic. Mistretii au distrus culturile situate in vecinatatea Raului Targului, vulpile 
s-au inmultit si au produs pagube in gospodariile cu pasari, si,  cu totul inedit la Schitu Golesti ,  un urs a 
produs pagube, omorand sau ranind 9 mioare in Costita. Exista un act normativ care reglementeaza 
procedura de urmat in astfel de situatii insa pentru pagubele produse anul trecut de animalele din 
fondul cinegetic doar proprietarul oilor omorate de urs a fost despagubt de statul roman prin Garda de 
Mediu. Si aici cauzele aparitiei unor astfel de aspecte  sunt multiple( neimplicarea administratorilor 
fondurilor de vanatoare in asigurarea hranei fondului cinegetic, lipsa fructelor si semintelor din padure 
in anul 2017, inmultirea necontrolata a  populatiilor de porci mistreti, relocarea unor exemplare de urs 
din alte judete, reducerea habitatului animalelor datorita interventiei omului, legislatia care acorda o 
protectie mai mare animalelor salbatice, cainilor in comparatie cu protectia proprietatii  omului sau a 
omului , etc.). S-au facut demersuri pentru reazolvarea acestor probleme atat prin interventii  
individuale de modificare a legislatiei dar si prin semnarea unor petitii in Colegiul prefectural sau prin 
Asociatia comunelor. 

Serviciile si Comerţul  

 Serviciile sunt prestate pe teritoriul comunei de companii sau firme specializate: CEZ Oltenia   si 
Enel (furnizare energie electrica),  Engie ( gaze naturale), SC Edilul CGA( apa), Telekom ( telefonie fixa), 
Orange, Vodafone( telefonie mobila), internet( Akta,  Telekom), televiziune prin cablu( Akta,Clar Tv, 
Telekom, RCS&RDS), transport persoane ( operatorii de transport in regim de maxi-taxi pe ruta Pitesti-
Campulung si Campulung-Complex Schitu Golesti, Montana, Amic Transport, CFR Calatori) societati 
comerciale sau intreprinderi individuale având ca obiect de activitate  vanzarea marfurilor alimentare 
sau nealimentare cu amanuntul, cele mai importante fiind SC Novis Geoxim SRL si SC Rocaro Divers 
Complet SRL. 
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Cultura 

 
 In anul 2017, s-au organizat cateva actiuni in vederea satisfacerii nevoilor de cultura, promovare 
a folclorului si a obiceiurilor populare  dar şi  de socializare, schimb de opinii, de idei, reamintind aici  
Intalnire cu cetăţenii,  locuitori  ai comunei din Diaspora- 15.08.2017, Ziua comunei Schitu Golesti-
22.10.2017 , participarea ansamblului folcloric Hora de pe langa Caminele Culturale din Schitu Golesti la 
Parada portului popular la Pitesti , la serbarea Covrigului  cu ou la Leresti, s-a organizat Serbarea 
Pomului de Craciun la scolile din comuna. 
 Au fost organizate la Monumentul erolilor ceremonii publice pentru  omagierea Zilei Eroilor de 
Inaltare, sărbătorirea la 1 Decembrie a Zilei Nationale a Romaniei si la 22 Decembrie a Zilei Revoluţiei 
Române. 
 Anul 2017 a fost un an rodnic in ceea ce priveste investitiile la cladirile caminelor culturale. 
Astfel, s-a reabilitat Caminul Cultural Lazăreşti şi s-a obţinut finanţare, cu valoarea nerambursabila de 
2.1 mil.lei fonduri europene, prin PNDR, pentru reabilitarea Caminului Cultural Schitu Golesti. In anul 
2018 va incepe executia la Caminul Cultural Schitu Golesti si se va realiza dotarea Caminului Cultural 
Lăzâreşti.  
  

Activitatea structurii primăriei 

 Organigrama primăriei si a serviciilor publice subordonate consiliului local Schitu Goleşti 
cuprinde 3 servicii( serviciul de utilitati publice, serviciul de asistenta sociala, serviciul voluntar pentru 
situatii de urgenta), 2 compartimente( secretariat si contabilitate, impozite si taxe locale) ,  activitatile de 
audit public intern si urbanism sunt realizate, in baza acordului de cooperare, cu filiala Arges a Asociatiei 
comunelor din România iar activitatea de evidenta a persoanei  se realizeaza in baza contractului de 
prestari servicii de catre Serviciul comunitar de evidenţă a persoanei Campulung. In organigrama de la 
inceputul  anului 2017 existau  31 de posturi, din care 28 ocupate si 3 vacante( secretar UAT, mediator 
sanitar si expert pentru romi). Sunt 2 funcţii de demnitate publică, 9 funcţii publice şi 20 posturi 
contractuale. 

Compartimentul secretariat, registratură, autoritate tutelară, arhivă, stare civilă, achiziţii publice, 
agricultură, fond funciar, registrul agricol, resurse umane. 

- In  anul 2017 s-au întocmit documente premergatoare  adoptării sau emiterii, dupa caz, a  
101 hotărâri ale consiliului local, adoptate în 12 şedinţe ordinare, 7 şedinţe extraordinare  şi 
1 şedinţă – de îndată-  şi 527  dispoziţii ale primarului; 

- S-au intocmit 7 acte de nastere, din transcriere, 32 acte de căsătorie si  39 acte de deces, 1 
dosar de rectificare acte de stare civilă, 1 divorţ pe cale administrativă; s-au eliberat 31 
certificate  de nastere, 51 de casatorie si 50 certificate  de deces, s-au intocmit 8 dosare de 
transcrieri; 

- Au fost realizate 322 de proceduri achizitii publice online, prin SEAP, din care 2 cereri de 
oferta/ procedura simplificată şi 320 achiziţii directe prin SEAP, din care 22 pentru servicii şi 
298 pentru furnizare de produse; 
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- Au fost depuse şi soluţionate 3 cereri pentru solicitare de informatii de interes public, 
conform Legii nr.544/ 2001; 

- S-a realizat procedura finalizata pentru angajarea  secretarului  UAT, a unui inspector 
asistent pe perioada determinata si pentru angajarea a 3 muncitori calificati; 

- S-au întocmit documentele pentru realizarea urmatoarelor operatiuni: licitatie publica 
pentru vanzare masa lemnoasa pe pasunea Valea Florii, vanzare prin licitatie publica a unui 
teren din domeniul privat in punctul Dumitru-Slaniceanu, a unei cladiri din domeniul privat 
in punctul Strada Garii-Carnaru, pentru concesionarea imobilului reprezentat de Spitalul 
Minier, pentru concesionarea terenului in suprafata de 6,4 ha in punctul “ Banica”; 

- S-au intocmit 56 dosare pentru deschiderea procedurii succesorale; 
- Au fost intocmite 41 contracte de lucrari sau de prestari de servicii;  
- Sunt 105 cauze pe rolul instanţelor de judecată, din care 1 litigiu fond funciar, 14 litigii 

pentru drepturi băneşti  cadre didactice şi 90 dosare pentru inlocuirea amenzii 
contravenţionale cu sancţiunea obligării la muncă în folosul comunităţii; au fost puse in 
executare 12 sentinte penale pentru munca in folosul comunitatii ; s-au executat 96 
mandate contraventionale de munca in folosul comunitatii ; 

- Sunt gestionate in registrele agricole 2532 poziţii ale persoanelor fizice, localnici şi străinaşi 
şi un număr de 101 poziţii ale persoanelor juridice;  

- S-au realizat 135 operaţiuni privind inregistrarea actelor notariale în registrele agricole, s-au 
eliberat 16 atestate de producător agricol şi 16 carnete de comercializare a produselor 
agricole; 

- S-au intocmit 20 dosare pentru emiterea Titlului de propriete persoanelor indreptatite, mai 
sunt in lucru 21 care vor fi inaintate OCPI  pana la 30.03.2018; 

- S-au intocmit si finalizat 13 proceduri pentru vânzarea terenului agricol din extravian, 
conform Legii nr.17/ 2014; 

- S-au eliberat, in baza evidentei primare din registrele agricole, 2560  adeverinţe; 
- Pentru Programul National de Inregistrare Sistematica pentru sectoarele cadastrale din 

extravilan, in Lunca Bughii s-au efectuat masuratori pe 30 % din suprafata. 

 

Compartimentul contabilitate, impozite şi taxe locale. 

 Conform execuţiei bugetare la data de 31.12.2017 bugetul aprobat pentru anul 2017  
cuprindea venituri, în sumă de 7.520.470 lei, încasările la data 31.12.2017, au fost de 7.473.616 lei, 
cheltuielile previzionate în buget au fost, în sumă de 10.314.470 lei, iar plăţile efective la data de 
31.12.2017, sunt de 8.258.383 lei. Excedentul bugetului local la 31.12.2017 este de 2.009.645 lei. 
 
 In ceea ce priveste Programul de investitii publice pe anul 2017, situatia sumelor alocate si a 
celor cheltuite se prezinta, conform machetei care urmează: 
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   -LEI- 
  OBIECTIV INVESTITII PREVEDERE CHELTUIALA 

1 ACHIZITIE AUTOUTILITARA 70,000 69,800 

2 
CENTRALA TERMICA SI INSTALATIE  GAZE SEDIU 
PRIMARIE 20,000 17,845 

3 DOTARI ATELIER PRIMARIE 10,000 8,448 
4 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 30,000 29,314 
5 ANVELOPARE SCOALA GIMNAZIALA SCHITU GOLESTI 190,000 90,017 
6 DOTARI LABORATOARE INFORMATICA SCOALA 21,000 20,999 
7 TABLE INTERACTIVE LA SCOLI 50,000 50,000 

8 
CENTRALA TERMICA SI RACORDARE GAZE GRADINITE 
VALEA PECHII SI LAZARESTI 30,300 25,443 

9 REABILITARE CAMIN CULTURAL LAZARESTI 550,000 479,717 

10 
AMENAJARE PARCURI SI SPATII VERZI LOTURI, VALEA 
PECHII SI LAZARESTI 42,000 41,439 

11 TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL 170,000 153,624 
12 DOCUMENTATIE SALA DE SPORT SCOALA LAZARESTI 20,000 19,500 
13 REABILITARE CAMIN CULTURAL SCHITU GOLESTI 660,070 65,971 
14 EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU GAZE 520,000 250,088 
15 EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC 30,000 14,362 
16 RETEA CANALIZARE SCHITU GOLESTI SI LAZARESTI 315,000 42,106 

17 
PROIECTARE CANALIZARE SATELE VALEA PECHII SI 
LOTURI 50,000 49,980 

18 IBU DRUMURI COMUNALE 1,338,000 1,213,553 
19 PODET PESTE RAUL TARGULUI IN PUNCTUL BURNESTI 240,000 232,556 

20 
EXPERTIZA SI SF  PODURI  IN PUNCTUL COSTEA SI 
VALEA PECHII 50,000 50,000 

21 
PROIECT SI AVIZARE  STATII MIJLOACE  DE 
TRANSPORT IN COMUN 80,000 75,000 

 
TOTAL 4,486,370 2,999,762 

 
-In ceea ce priveşte incasarea taxelor şi impozitelor locale, pentru anul 2017 gradul de colectare 
a fost de  93 %; 

 - Gradul de colectare a taxei speciale de salubrizare este de 82 %; 
- S-au utilizat  masuri de executare silita pentru colectarea creantelor bugetare sau pentru 
stingerea obligatiilor de plata, astfel : s-au infiintat 78 popriri pe venituri, s-au intocmit 129 
somaţii şi titluri executorii, 90  amenzi contravenţionale s-au transformat în sancţiunea de 
muncă în folosul comunităţii. Exista inca debitori importanti, dintre persoanele juridice, cu sume 
mai mari  sunt  SC Natural Muscel Avi SRL cu 41.657  lei debite la bugetul local, SC Universal 
Schitu 2001 SRL, cu 23.189 lei iar dintre persoanele fizice, cele mai mari sume sunt datorate de 
Dumitrache Adi  cu 13.632 lei, Dumitrche M. Marin, cu 10.068 lei,  Chiriac Ion-Sandu, cu 9184 lei, 
Bros Viciu –Ovidiu, cu 9061 lei, Mihai Florinel, cu 8760  lei,  Sandu Gabi, cu 8471 lei; 
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- S-au emis 296 certificate fiscale si s-au depus 3 dosare la Judecatorie pentru sanctionarea 
tertului poprit. 

 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 
- În anul 2017  membrii SVSU au intervenit la stingerea unui incendiu la anexa unei  

gospodarii din satul Lazaresti , proprietatea Huber Nicolae; 
- O situatie legata de  gestionarea situatiilor de urgenta o reprezinta fenomenele meteo din 

luna mai 2017 care au determinat realizarea, in regim de urgenta, a  unui dig pe raul Bughea 
pentru a proteja casele din catunul Rudarie; totodata debitul mare al Raului Targului a 
determinat eroziunea malurilor si chiar intreruperea drumului paralel cu apa curgatoare; 

- S-a obtinut autorizatia de securitate la incendiu la Scoala primara din punctul Rudarie; 
- S-au achiziţionat mai multe bunuri si obiecte de inventar pentru dotarea SVSU şi pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel : 5 pompe manuale, lopeti, furci, echipament de 
protectie( 3 pelerine de ploaie, cizme de cauciuc, bocanci). 

- S-a efectuat controlul tematic  de primavera si  toamna la gospodariile populatiei. 
 

Serviciul comunitar de utilitati publice 
 

- Angajatii SCUP Schitu Golesti au fost angrenati anul trecut in mai multe actiuni sau activitati, 
dintre care amintim:  finalizare  hol de acces / trecere catre grupul sanitar la Gradinita 
Lazaresti,executia unor platforme imprejmuite pentru containere de gunoi pe ulita Burnesti, 
Strada Bisericii, curatirea rezervei DN 73 de vegetatia ierboasa si a  altor incinte care apartin 
domeniului public, executie gard la Cimitirul Lazaresti, defrisat vegetatie la retele electrice în 
Burnesti, Valea Florii, aprovizionare cu material antiderapant in saci speciali pe caile publice 
aflate in panta, in satele Valea Pechii, Loturi, Costita , constructie acoperis scena la Scoala de 
langa Primarie, amenajare dren 60 m.l. Drum Linioara, decolamatare periodica a santurilor si 
a canalelor de preluare a apelor pluviale, igienizare albii rauri, igienizare groapa Rudarie, 
repararea puntilor si podetelor, plombare cu balast si piatra Ulita Popesti-Rudarie, 
Gherman, Ulita Palaghiu, Ulita Sandulescu, Ulita Ungureanu Costita, extindere conducta de 
alimentare cu apa Rudarie, inlocuire conducta apa Racoltea, montare hidranti, constructie 
anexa Biserica Loturi, amenajare imprejmuiri parcuri de joaca Loturi, Valea Pechii, Lazaresti, 
recuperare  si transport tigla de la Caminul Cultural Lazaresti, executie sant pentru 
incorporarea conductei de gaze naturale la primarie .  

 
Serviciul public de asistenţă socială 

 
- In anul 2017 s-au intocmit si pus în plată 80 dosare de acordare a alocaţiei de stat pentru 

copii; 
- Sunt in plată, în medie  pe luna,  158 dosare de ajutor social, cu un numar mediu de 415 

persoane, reprezentand  8,1 % din populaţia comunei; 
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- Sunt in plata, in medie pe luna, 160 dosare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea 
familiei ; 

- In 2017 s-au intocmit si pus in plata 70 dosare privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu 
combustibil solid si 4 dosare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale ; 

- S-au acordat 23 ajutoare de urgenta si de inmormantare, suma totala acordata fiind de  
9660  lei; 

- In cadrul SPAS sunt 17 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav iar 36 persoane 
beneficiaza de indemnizatii de handicap; 

- S-au intocmit 60 anchete sociale pentru adulti si 40 anchete sociale pentru minori, la 
cererea instantelor de judecata, institutiilor de ocrotire, AJPIS sau DGASPC Arges; 

- S-au intocmit in vederea punerii in plata 43 dosare privind  acordarea indemnizatiei pentru 
cresterea copilului si pentru acordarea stimulentului de insertie; 

- Sunt monitorizati 22 de copii ai caror ambii parinti sunt plecati in strainatate. 
 

Audit public intern/ Urbanism 
 

 Auditorii ACOR, filiala Arges au efectuat in 2017 doua misiuni de audit public intern, in domeniile 
achizitii publice  si resurse umane. 
 In anul  2017 s-au eliberat 180  autorizatii de construire din care 51  pentru locuinte, anexe, 
obiective de interes public, acte notariale sau carti funciare şi  129 autorizaţii  pentru branşamente la 
reţeaua de gaze naturale. 

Investiţii 
   
 Programul de investitii publice a fost realizat in anul 2017 intr-o foarte mare masura, existand 
insa si obiective neatacate, din cauze independente de vointa noastra, si aici ma refer, in principal,  la 
extinderile retelei de gaze programate pentru  anul 2017 care,  inca nu au fost realizate de Distrigaz Sud 
Bucuresti.   
 Investitiile realizate sau bunurile achiziţionate sunt detaliate în cele ce urmează: 

- Pentru dotarea SCUP s-a achizitionat o autoutilitara Ford de 3,5 to, suma prevazuta fiind de 
70 mii lei, achizitia facandu-se cu suma de 69, 8 mii mii lei; 

- S-a realizat instalatia de gaze  si centrala termica pe gaze la sediul primariei si al consiliului 
local, suma alocata fiind de 20 mii lei, suma cheltuita fiind de 17,8 mii lei; 

- S-au achiziţionat unelte, scule ( motocoasa,motoferastrau, bormasini, sfredel, etc.) pentru 
dotarea SCUP, suma pravazuta in buget fiind de 10 mii lei, suma cheltuita fiind de 8,4 mii lei; 

- S-a continuat extinderea sistemului de supraveghere video in satul Schitu Goleşti, satul 
Loturi si satul Valea Pechii in care s-au montat 15 noi camere de luat vederi, cheltuindu-se 
suma de 29,3 mii lei din suma alocata de 30 mii lei; 

- S-a realizat anveloparea Scolii gimnaziale Schitu Golesti, suma alocata( buget local si alocare 
consiliu judetean) fiind de 190 mii lei, cheltuindu-se pentru investitie suma de 90 mii lei;  

- S-au achizitionat calculatoare la scolile din Schitu Golesti, suma alocata si cheltuita  fiind de 
21 mii lei; 
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-  S-au achizitionat table interactive la scolile din Schitu Golesti, suma alocata si cheltuita  fiind 
de 50 mii lei; 

- S-au realizat bransamentele de gaze naturale si instalatiile de incalzire la Gradinitele din 
Valea Pechii si Lazaresti, suma alocata, inclusiv cea acordata de  Consiliul judetean fiind de 
30,3 mii lei, lucrarile efectuandu-se cu suma de 25,4 mii lei; 

- S-a realizat lucrarea de Reabilitare a Caminului cultural Lazaresti, suma alocata in buget fiind 
de 550 mii lei, suma cheltuita fiind de 479,7 mii lei; 

- S-au realizat 3 parcuri de joca pentru copii in Loturi, Valea Pechii si Lazaresti si un parc la 
Dispensarul Uman , suma prevazuta in buget fiind de 42 mii lei, lucrarile fiind executate cu 
suma de 41,4 mii lei; 

- S-a realizat terenul  sintetic de sport la Scoala veche Lazaresti, suma alocata fiind de 170 mii 
lei, s-a platit pana in prezent suma de 153,6 mii lei, urmeaza receptia la terminarea lucrarilor 
si diferenta de plata catre constructor; 

- S-a intocmit o documentatie tehnica pentru sala de sport scolara la scoala gimnaziala 
Lazaresti, suma alocata a fost de 20 mii lei, suma platita este de 19,5 mii lei; urmeaza o 
adaptare a documentatiei pentru ca, in lipsa unei surse de finantare din bugetul local, 
proiectul sa fie depus pentru finantare cu fonduri europene la MFE,  in cadrul POR, axa 10, 
investitii in educatie; 

- Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, proiectul a primit finantare pe PNDR, contractul de 
finantare s-a semnat la 21.09.2017 la CRFIR Targoviste, a intrat in contul UAT Schitu Golesti 
si avansul de 590 mii lei, la care s-a adaugat contributia proprie de 70 mii lei, pana in prezent 
nu s-au achitat decat cheltuieli de consultanta si de  avizare, in suma de 65 mii lei; in 
momentul de fata  s-a adjudecat pe SEAP executia proiectului tehnic, urmeaza licitatia de 
executie si inceperea executiei investitiei in vara acestui an; 

- Extindere retele de gaze naturale, suma alocata in buget a fost de 520 mii lei, s-a platit suma 
de 250 mii lei, si aceste sume sunt pentru extinderile din programul anului 2016, nu s-a 
realizat nicio extindere a retelei de gaze din programul de extinderi aprobat pentru anul 
2017; Cauzele sunt mai multe, si amintim  legislatia , existenta doar a doi agenti economici 
in judetul Arges , agreati de Distrigaz Sud care executa extinderi si bransamente de gaze 
naturale, existenta unor companii care sunt stat  in stat( CNAIR) dar si altele,  care percep 
tarife pentru bransamente si extinderi gaze naturale in conditiile in care amplasamentul 
drumului national este predat constructorului modernizarii drumului, s.a.m.d; 

- Extindere retea de iluminat public, s-au realizat extinderi ale retelei de iluminat public pe 
Drumul Linioara, pe tronsonul Valea Pechii-Pod Linioara, Drum Trinina, Pod Valea Pechii , 
suma alocata in buget a fost de 30 mii lei, suma cheltuita fiind de 14,3 mii lei; 

- Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Schitu Golesti, etapa 1- Prin 
programul PNDL II, UAT Schitu Golesti a fost admisa la finantare, suma alocata din bugetul 
de stat fiind de 8,6 mil.lei la care se adauga contributia proprie de 0,6 mil .lei; din suma 
alocata anul trecut din venituri proprii, din  315 mii lei, s-a cheltuit suma de 42 mi lei pentru 
actualizare si refacere SF si documentatie PT , inclusiv pentru avize CNAIR; S-au solicitat 
clarificati din partea MDRAP, s-au comunicat la inceputul acestui an, pana in prezent nu s-a 
incheiat contractul de finantare cu MDARP; 
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- Proiectare canalizare menajera in satele Loturi si Valea Pechii, suma alocata si cheltuita este 
de 50 mii lei, in prezent studiile topo sunt la avizare la OCPI; se va analiza depunerea 
proiectului pentru finantare in cadrul unui program,  PNDR sau CNI; 

- IBU pe drumuri locale, s-au realizat modernizari ale drumurilor locale, in numar de 10,  pe o 
lungime de 2,9 km, cel mai lung si mai costisitor fiind DC 326 Costita pe tronsonul Sutac-DN 
73 C, suma alocata in buget fiind de 1,33 mil.lei, suma cheltuita cu investia fiind de 1,21 
mil.lei; 

- Podet peste Raul Targului in punctul Burnesti, suma alocata in buget a fost de 240 mii lei, 
suma cheltuita este de 232 mii lei, urmeaza in acest an sa se realizeze apararile de mal; 

- Expertiza tehnica si SF la podurile Costea peste Valea Poienarilor si  Valea Pechii peste Raul 
Targului,  sumele alocate si cheltuite au fost de 50 mii lei, in acest an si, posibil, la inceputul 
anului urmator, se va realiza  executia podului din punctul Costea; 

- Proiectare si avizare 3 statii mijloace de transport in comun pe DN 73 ( intrare Valea Pechii, 
stg./dr. si Oceanu-stg.), suma alocata in buget  a fost de 80 mii lei, suma cheltuita este de 75 
mii lei, in prezent documentatia este inaintata la CNAIR Bucuresti pentru avizul final, in vara 
acestui an se va incepe executia celor 3 staţii. 

 
In afara investiţiilor de mai sus cuprinse in lista de investiţii, s-au mai finanţat lucrari la biserici  

si culte ( sistem de supraveghere video, gard la Cimitir-Biserica Lazaresti, consolidare gard  la Biserica 
Valea Pechii, centrala si instalatie de gaze la Biserica Schitu Golesti, parcare si podet la Biserica 
Evanghelica, construire anexa la Biserica Loturi, construire anexa la Cultul penticostal) sumele totale 
alocate fiind de 63 mii lei. 
 In cursul anului 2017 a fost admis la finantare un proiect depus in cadrul POCU, cu titlul Soluţii 
concrete pentru probleme reale, cu implementare in termen de 36 luni, valoarea finantarii este de 18,1 
mil lei, din care 15,2 mil.lei fonduri  europene, 2,4 mil.lei buget national si 283 mii lei  contributie UAT si 
parteneri, grupul tinta este format din 600 pers. din care 460 de etnie roma, obiectivele fiind asigurarea 
pentru familiile si persoanele eligibile de servicii sociale, medicale, scolare, antreprenoriat, 
imbracaminte, pachete alimentare, consolidari de case, bransamente utilitati, sprijin pentru inceperea 
unei afaceri, etc. Contractul de finantare intre UAT Schitu Golesti si Ministerul Fondurilor Europene a 
fost semnat la data de 6 martie 2018. 
 Acestea sunt, in esenta, activitatile Primariei comunei Schitu Golesti  desfasurate in  anul 2017, 
primarul si viceprimarul conlucrand si coordonand aparatul de specialitate si  serviciile subordonate 
consiliului local in realizarea atributiunilor si competentelor specifice. Ne manifestam disponibilitatea 
pentru mentinerea pe o linie ascendenta a implicarii Primariei in realizarea obiectivelor mari si mici, 
toate  importante, in scopul dezvoltării localităţii noastre. 
 Mulţumesc membrilor Consiliului local şi persoanelor angajate in aparatul primariei pentru 
sprijinul acordat in anul 2017 si contez pe sustinerea acestora, pe viitor,  în vederea   transpunerii in 
practică a obiectivelor de investiţii propuse şi  aprobate, pentru a imbunatati totodată şi  calitatea 
actului administrativ precum şi  a serviciilor către cetăţean . 

PRIMAR, 
Vasile-Tudorel MIRIŢĂ 


