
 
ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU GOLEŞTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Tel / fax 0248 / 566.500 
E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 
H O T A R A R E A 

Nr. 36 
(privind aprobarea dezmembrarii imobilului reprezentat de teren 

intravilan in suprafata de 42.346 mp situat in punctul Zavoi - Raul Targului, 
apartinand domeniului public comunal) 

 
Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in  sedinta ordinara 

din 26.04.2016; 
Avand in vedere: 

-     avizul favorabil al comisiilor nr. 1 si 2; 
-   referatul de admitere (dezmembrare imobil) si incheierea de intabulare nr. 4826 / 
04.04.2016 al OCPI Campulung. 

Vazand dispozitiile art. 36 (2) lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art. 45 (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Se aproba dezmembrarea imobilului reprezentat de teren intravilan in suprafata 
de 42.346 mp situat in punct Zavoi - Raul Targului, apartinand domeniului public comunal, cu 
numar cadastral 80944, in doua corpuri de proprietate distincte, dupa cum urmeaza: lotul nr. 1 
avand numar cadastral 80949  - teren in suprafata de 41.946 m.p si lotul nr. 2 avand numar 
cadastral 80950 - teren in suprafata de 400 m.p ce urmeaza a fi scos la licitatie publica in 
vederea construirii unei poverne. 

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Schitu Golesti. 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 
pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicata primarului comunei si 
Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 
 

Data azi 26.04.2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Bogdan Dorobantu 

 
 
                                                                                                            Contrasemneaza  
                                                                                                            p. Secretar 
                                                                                                            Consilier juridic 
                                                                                                            Pavel Schiaucu   
                                                                                           
Nr. consilieri prezenti: 15 
Nr. voturi - pentru -   : 15 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU GOLEŞTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Tel / fax 0248 / 566.500 
E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 

 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 37 

(privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea 
unui teren in suprafata de 400 mp situat in punctul Zavoi - Raul Targului) 

 
 

 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara 
ordinara din data de 26.04.2016; 
 Avand in vedere: 
- prevederile art. 9 - 10 si 12 din OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata 
prin Legea nr. 22 / 2007; 
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- avizul favorabil al comisiei nr. 1; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Se aproba Studiul de oportunitate in vederea concesionarii suprafetei de 400 
m.p, teren situat in intravilanul comunei comunei Schitu Golesti, apartinand domeniului 
public comunal, pentru constructia unei poverne, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Nivelul minim al redeventei va fi stabilit prin raport de evaluare si va fi aprobat 
prin hotarare a Consiliului local. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 
pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicata primarului comunei Schitu 
Golesti si Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 
Data azi 26.04.2016 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Bogdan Dorobantu 
 
 
 
                                                                                                                 Contrasemneaza     
                                                                                                                 p. Secretar 
                                                                                                                 Consilier juridic  
                                                                                                                 Pavel Schiaucu   
Nr. consileri prezenti: 15 
Nr. voturi - pentru -  : 15 
 
                                                                               
                                                                            



STUDIU DE OPORTUNITATE 
pentru concesionarea unui teren,  în  suprafață de 400 m.p, aparținând  
domeniului public comunal, situat în punctul “ Zăvoi – Râul Târgului “  

intravilan, Tarlaua 18, cu numarul cadastral 80950 . 
 

 

1. PREZENTARE GENERALA 
 

 Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor 
existente, furnizează comunei Schitu Goleşti stabilitate şi extindere economică solidă. 
Dezvoltarea investiţiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă investitori, ceea 
ce va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă 
direct create, asigurarea salariilor, a serviciilor. 

 Consiliul Local Schitu Goleşti  concesionează parte din  imobilul teren denumit        
„Zăvoi - Răul Târgului’’  în  suprafată   de 400  m.p  identificat  în planul de încadrare în zonă 
şi in planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu numărul  cadastral  80950, inscris in 
cartea funciara nr. 80944 a comunei Schitu Golesti,  apartinand domeniului public comunal. 

            Imobilul,  reprezentat de teren, se concesionează în vederea edificării de către 
concesionar a unei distilerii de rachiuri naturale ( povarnă), perioada propusă de concesionare 
fiind de de 49 ani.  
 Forma de concesionare se va realiza in conformitate cu prevederile OUG  nr. 54 / 
2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. 

 

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 
 

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica  
concesiunea imobilului reprezentat de  teren sunt: 

- in primul rand necesitatea concesionarii terenului este data de faptul ca in comuna 
Schitu Golesti, cu potential pomicol si o populatie de peste 5000 locuitori, nu exista nicio 
povarna autorizată, producatorii fabricand rachiurile naturale, fie in gospodaria proprie, 
utilizand instalatii rudimentare, fie  la distilerii autorizate care functioneaza in alte comune, 
precum Godeni sau Mihaesti. 

- atragerea la bugetul Consiliului Local Schitu Goleşti de fonduri suplimentare 
rezultate in urma administrarii optime a  redeventei prevazute in contractul de concesiune; 

- atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale 
comunitatilor locale; 

-  administrarea eficienta a bunurilor apartinand domeniului public; 

-  utilizarea de către cetățeni a unei distilerii autorizate, inclusiv la normele de protectie  
a mediului reduce evident si poluarea  solului și a pânzei freatice de apa prin reducerea 
distileriilor clandestine improvizate. 

   

 

 



3. INVESTITII NECESARE 
 
Pentru atingerea obiectivelor propuse la capitolul 2 din prezentul studiu sunt necesare 

următoarele investiții: 
- Realizarea distileriei propriu-zise, formate din clădire cu pereti din  caramida si 

acoperiș cu invelitoare din tablă Lindab, cu spațiul de distilerie, bazine borhot, 
camera birou, bazin stocare-manipulare zoborină; 

- Realizarea retelei de energie electrica, a platfofmei betonate precum si a 
imprejmuirii.  

 

Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in registrele de 
publicitate imobiliara. 

 
4. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI 

 

Redevenţa cuvenită concedentului, Consiliul Local Schitu Goleşti este exprimată in 
suma fixa, stabillita in baza raportului de evaluare si a licitatiei de concesionare, si este de  
minim 45 euro / an, la care se va adăuga indicele inflației comunicat de Institutul Național de 
Statistică.  

Redevenţa se plăteşte semestrial, începând cu data semnarii contractului de concesiune.  

Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii se face venit la bugetul Consiliului Local 
Schitu-Goleşti. 

Concesionarul va datora si impozit / taxa pe cladire si impozit / taxa pe teren curti- 
constructii, conform Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal. 

 

5. ACORDAREA CONCESIUNII 
 

Modalitatea de acordare a concesiunii în conformitate cu OUG nr. 54 / 2006 este de 
licitaţie deschisă.  

6. DURATA CONCESIUNII 
 

 Durata concesiunii este de 49 ani începând de la data semnării contractului de 
concesiune, in conformitate cu prevederile art. 7 din OUG nr. 54 / 2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu posibilitate de prelungire. 

 
7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA 

 INVESTIŢIILOR ÎN CADRUL CONCESIUNII 
 

În ofertă concesionarul va prezenta graficul de execuţie a investiţiilor pe obiecte, 
etape, faze şi punere în funcţiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcţie de 
priorităţile stabilite de concendent şi va face parte integrantă din contractul de concesiune.  

 
 
 



8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA  
     PROCEDURII DE CONCESIONARE 

 

Desemnarea câştigătorului licitaţiei pentru concesionare se va face în termen de max. 30 
zile de la data deschiderii ofertelor. 

 Calendarul propus pentru concesionare este urmatorul: 

-   aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini –aprilie  2016 

- licitația publică - mai  2016; 
- contractarea, in formă autentica la notarul public, conform Noului Cod Civil  - 

mai-iunie 2016.   
 

  
 

Intocmit 

Secretar 

V. Miriță  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 
 
 

HOTARAREA 
Nr. 38 

(privind aprobarea raportului de evaluare pentru concesionarea unui 
teren  in suprafata de 400 m.p situat in punctul Zavoi - Raul Targului) 

 
             Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges intrunit in sedinta ordinara 
din data de  26.04.2016; 
 Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 1; 
 Vazand raportul de evaluare intocmit de expert tehnic evaluator ANEVAR ing. Aldea 
Gheorghe. 
 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 
 Art. 1. Se aproba raportul de evaluare al terenului intravilan in suprafata de 400 m.p, 
situat in punctul Zavoi - Raul Targului, apartinand domeniului public comunal, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
 Art. 2. Se aproba valoarea redeventei anuale in cuantum de 45 euro / an, ce va fi 
datorata de concesionarul imobilului descris la art. 1. 
 Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 
pagina de internet a primariei Schitu Golesti si va fi comunicata primarului comunei si 
Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 
 

 
Data azi 26.04.2016 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Bogdan Dorobantu 

 
 
 
                                                                                                   Contrasemneaza 
                                                                                              p. Secretar 
                                                                                                   Consilier juridic  
                                                                                                   Pavel Schiaucu 
 
Nr. consilieri prezenti: 15 
Nr. voturi - pentru     : 15 
 
 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel / fax 0248 / 566.500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 

 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 39 

(privind aprobarea Caietului de sarcini si a Instructiunilor pentru 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 

400 mp, situat in punctul Zavoi - Raul Targului) 
 

 
 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara 
din 26.04.2016; 
 Luand in dezbatere proiectul de hotarare propus de primarul comunei Schitu Golesti 
privind aprobarea caietului de sarcini  pentru concesionarea imobilului - teren in suprafata de 
400 mp, situat in punctul Zavoi - Raul Targului, apartinand domeniului public comunal, 
pentru constructia unei poverne; 
 Tinand seama de insusirea propunerii de concesionare de catre consiliul local Schitu 
Golesti si de studiul de oportunitate intocmit in acest sens; 
 Avand in vedere avizul favorabil al comisiei nr. 1 si raportul secretarului comunei 
privind procedura administrativa de initiere a concesionarii ; 
 Vazand dispozitiile art. 36 (5) lit. a din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul dispozitiilor art. 45 (3)  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

H O T A R A S T E: 

 
 Art. 1 (1). Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea imobilului - teren in 
suprafata de 400 mp, situat in punctul Zavoi - Raul Targului, apartinand domeniului public 
comunal, pentru constructia unei poverne, conform Anexa la prezenta hotarare. 
             (2). Imobilul  care face obiectul concesiunii este amplasat in intravilanul 
comunei Schitu Golesti, satul Lazaresti, punctul Zavoi - Raul Targului, fiind intabulat in 
cartea funciara a comunei Schitu Golesti sub nr. cadastral 80950. 
 Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 
pagina de internet a primariei Schitu Golesti, va fi comunicata primarului comunei Schitu 
Golesti si Institutiei Prefectului - Judetul Arges. 

 
Data azi 26.04.2016 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Bogdan Dorobantu 
 

                                                                                                                      Contrasemneaza 
                                                                                                                      p. Secretar  
                                                                                                                      Consilier juridic 
                                                                                                                      Pavel Schiaucu  
Nr.consileri prezenti : 15 
Nr.voturi – pentru -  : 15 
 



 
                                                                                                                                     Anexa la HCL nr. 
                                                                                                                                     39 / 26.04.2016 

CAIET DE SARCINI 
pentru concesionarea unui teren, in suprafață de 400 m.p aparținând domeniului 

public comunal, situat în punctul “ Zăvoi - Râul Târgului” intravilan, 
Tarlaua 18, cu numărul cadastral 80950 

 
 
CAP.I INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII. 
  
1.1.Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat. 
 
Art. 1.1. Prin H.C.L. nr. 37 / 2016 Consiliul local  al comunei  Schitu Golesti a aprobat studiul de 
oportunitate pentru concesionarea, prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani a imobilului teren, 
în suprafață de 400 m.p situat in intravilanul comunei Schitu Goleşti, în punctul Zăvoi - Râul Târgului, 
parte din trupul de 42.346 m.p teren situat între Oceni și puntea Boghez, aparținând domeniul public al 
comunei Schitu Goleşti, judeţul Argeş, identificat conform planului de amplasament si delimitare a 
teritoriului, cu numarul cadastral 80950, înscris în cartea funciară nr. 80944, in vederea realizarii unei 
investitii constând în edificarea de către concesionar a unei distilerii ( povarnă). 
 
1.2. Destinatia bunurilor care fac obiectul concesiunii. 
 
Art. 1.2.Constructiile care fac obiectul concesiunii vor fi destinate pentru realizarea unei investitii  
constând în edificarea de către concesionar a unei distilerii ( povarnă) . 
  
 In vederea atingerii scopului concesiunii concesionarul va edifica constructia propriu-zisă distilerie cu 
fundație, pereți din cărămidă, acoperiș cu învelitoare din tablă Lindab, cu spațiu de distilerie, bazine de 
borhot, camera birou, bazin zoborină, rețea energie electrică, platformă betonată, gard împrejmuitor. 
 
1.3. Conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de 
mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a bunurilor care fac obiectul 
concesiunii. 
 
Art. 1.3. Exploatarea concesiunii se va face in conformitate cu prevederile O.U nr. 54 / 2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si cu dispozitiile H.G. nr. 168 / 2007 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publica. 
 
1.3.1.Obiective de ordin economic urmarite de concedent. 
 
Art. 1.3.1. Prin concesionare bunul care face obiectul concesiunii va fi pus in valoare, marindu-si 
astfel valoarea de piata spre beneficiul atat al concedentului, al concesionarului dar si al locuitorilor 
comunei Schitu Golesti, asigurându-se astfel prestarea unui serviciu către populatia comunei Schitu 
Golesti si nu numai, în  lipsa unei distilerii autorizate in localitatea noastra. 
 
1.3.2. Obiective de  ordin  financiar urmarite de concedent. 
 
Art. 1.3.2. Este evident faptul ca unul dintre cele mai importante obiective urmarite de concedent este 
cel de natura financiara. Prin concesionare se are in vedere atragerea la veniturile bugetului local a 
unei surse constituita din redeventa incasata in executarea contractului de concesiune. Veniturile 
provenind din redeventa, precum si cele provenite din impozitele si taxele locale datorate de 
concesionar, vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor autoritatilor administratiei publice locale 
care sunt cuprinse in strategia de dezvoltare a localitatii pe termen mediu si lung. 
1.3.3. Obiective de ordin social urmarite de concedent. 
 
Art.1.3.3. Exploatarea concesiunii precum si clauzele contractului de concesiune vor avea in vedere si 
aspectele sociale, care sunt determinate de economiile in bani si timp pentru producatorii care, in 
prezent se deplaseaza la alte distilerii din Godeni sau Mihăești.  
 
1.3.4. Obiective de mediu. 



 
Art. 1.3.4. Activitatea care urmeaza a se desfasura de catre concesionar pe terenul ce face obiectul 
concesiunii , se va face cu respectarea de catre acesta a normelor de protectie a mediului, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 265 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare dar si a 
normelor Uniunii Europene cu privire la ocrotirea mediului. 
 
CAP.II.CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII. 
 
2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii) 
 
Art. 2.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct bunurile proprii, pe toata durata 
derularii contractului de concesiunii, pastrandu-si dreptul de proprietate asupra bunurilor pe care le-a 
realizat. 
 
2.2. Obligatiile privind protectia mediului , stabilite conform legislatiei in vigoare. 
 
Art. 2.2. Obligatiile privind protectia mediului revin exclusiv concesionarului care isi asuma 
raspunderea ca pe durata exploatarii concesiunii sa respecte atat normele dreptului intern cat si cele 
decurgand din conventiile europene la care Romania este parte, cu referire la protectia mediului. 
 
2.3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta. 
 
Art. 2.3. Concesionarul este obligat ca pe timpul derularii contractului de concesiune sa exploateze 
concesiunea in regim de continuitate si permanenta. 
 
2.4. Interdictia subconcesionarii bunului concesionat. Inchirierea. 
 
Art. 2.4. Este interzisa subconcesionarea bunului care face obiectul concesiunii. Obligatia negativa 
revine concesionarului. Inchirierea se poate face cu acordul prelabil, in scris, al concedentului iar 
obligatiile fiscale datorate concedentului raman in sarcina concesionarului. 
 
2.5. Durata concesiunii. 
 
Art. 2.5. Durata concesiunii este de 49 ani, incepand cu data semnarii contractului de concesiune, in 
conformitate cu prevederile art. 7 din O.U nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica. La expirarea duratei concesiunii, prin acordul partilor, contractul de 
concesiune poate fi prelungit cu o perioada egala cu jumatate din durata initiala. 
 
2.6.Redeventa minima si modul de calcul al acesteia. 
 
Art. 2.6. Redeventa minima este de  45 euro / an  si se plateste semestrial. Modul de calcul al 
redeventei este stabilit avand in vedere urmatoarele elemente: pretul de vanzare al terenului, perioada 
in care se asigura recuperarea pretului de vanzare a terenului,  perioada concesiunii. 
Redevenţa a fost stabilită în baza raportului de evaluare, anexă la caietul de sarcini. 
 
2.7. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent. 
 
Art. 2.7.1 La licitatie ofertantii vor prezenta orice dovada care sa justifice capacitatea economico -
financiara, necesara realizarii investitiilor propuse a se realiza in imobilul concesionat. 
Art. 2.7.2. Concesionarul adjudecatar va constitui o garantie de executie a contractului in suma de 50 
% din redeventa anuala. 
 
2.8. Conditii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii. 
 
2.8.1. Conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. 
 
Art. 2.8.1. In derularea contractului de concesiune, concedentul si concesionarul vor respecta intocmai 
conditiile impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. 
 
CAP. III. CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA 
OFERTA. 



 
Art. 3.1. Ofertele de redacteaza in limba romana. Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri 
sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul 
’’Oferte”, precizandu-se data si ora. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este 
depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:  
-   cererea privind participarea la licitatia publica de concesionare a imobilului, cu prezentarea pe scurt 
a scopului pentru care se solicita concesionarea si  a unui plan de afaceri; 
- o fisa cu informatii privind ofertantul , semnata de ofertant, fara stersaturi, ingrosari ori modificari; 
- acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, inclusiv cele referitoare la capacitatea 
de a realiza investitiile pentru care se concesioneaza imobilul; 
- certificat de inmatriculare / act de identitate; 
- certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu sunt debite restante la bugetul de stat sau la 
bugetul local; 
- bilant contabil sau orice document care sa faca dovada bonitatii financiare/ declaratie pe proprie 
raspundere pentru persoana fizica; 
- copie C.I.pentru persoana / reprezentantul ofertantului; 
- acte doveditoare privind intrarea in posesie a caietului de sarcini; 
 - chitanta de 10 lei -  si dovada achitarii garantiei  de participare de 100 lei; 
Pe plicul interior, care contine oferta propriu –zisa, se inscriu numele si denumirea ofertantului, 
precum si  sediul social sau, dupa caz, domiciliul acestuia. 
 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor. 
 
IV.CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE. 
 
Art. 4. (1). Contractul de concesiune inceteaza de drept, la expirarea perioadei pentru care s-a incheiat, 
in masura in care partile nu convin in scris, prelungirea acestuia in conditiile prevazute de lege. 
Concedentul poate denunta unilateral contractul de concesiune in cazul nerespectarii obligatiilor 
asumate de concesionar, si anume:  
- neinceperea investitiilor in termen de 12 luni de la semnarea contractului; 
- neplata redeventei pe o perioada de 12 luni  .In ambele cazuri concesionarul va fi obligat la plata 
despagubirilor, cuantumul acestora fiind calculate pana la concurenta sumei datorate concedentului cu 
titlu de redeventa si cu titlul de impozite si taxe locale. 
Doar forta majora inlatura raspunderea contractuala. 
(2). Contractul de concesiune poate inceta si prin acordul partilor, in conditiile legii. 
 

Intocmit 
Secretar 
V.Mirita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCTIUNI 

privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, in suprafață de 400 m.p 

aparținând domeniului public comunal, situat în punctul “ Zăvoi-Râul Târgului” 
intravilan, Tarlaua 18, cu numărul cadastral 80950 

 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL. 

 Concedentul este Consiliul local al comunei Schitu Golesti, adresa comuna Schitu 
Golesti, satul Schitu Golesti nr. 1, cod fiscal 4122469, tel / fax 0248.566.500, adresa de e-mail 
primarie@schitugolesti.cjarges.ro, persoana de contact Oproiu Luci Sarmiza. 

 2. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA 
PROCEDURII DE CONCESIONARE. 

 A.Procedura licitatiei publice. 

 1.Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel 
putin 3 ofertanti. 

 2. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata in Monitorul Oficial partea a VI-a, 
intr-un ziar national si intr-un cotidian local, si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul 
’’Candidaturi si oferte’’, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare, 
constituite prin hotararea consiliului local Schitu Golesti, la data fixata pentru deschiderea lor, 
prevazuta in anuntul publicitar. 

 3. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica. 

 4. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu 
contin totalitatea documentelor si datelor cerute in “Instructiunile privind concesionarea 
imobilului reprezentat de teren - curti - constructii’’ si intocmeste un proces-verbal, in care se 
mentioneaza rezultatul deschiderii plicurilor respective. 

 5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea 
procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la punctul 4 de catre toti membrii 
comisiei de evaluare si de catre ofertanti, numai daca exista cel putin 3 oferte eligibile. 

 6. In cazul in care nu exista cel putin 3 oferte calificate, comisia de evaluare va 
intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, 
urmand a se repeta procedura de licitatie publica deschisa. 

 7. Cu exceptia situatiei de la punctul 6, comisia de evaluare analizeaza ofertele din 
plicurile interioare - exemplarul original,  exemplarul in copie pastrandu-se sigilat ca 
exemplar martor si, poate, atunci cand considera necesar, sa ceara ofertantilor precizari cu 
privire la continutul ofertei lor. 

 8. Criteriile  de atribuire a contractului de concesiune sunt:  

 a) cel mai mare nivel al redeventei: 60 %.  

 b) capacitatea economico – financiara a ofertantilor: 40 %. 

 9. Pe baza evaluarii ofertelor, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde 
descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale 
ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost 
desemnat castigator niciun ofertant, cauzele respingerii. 



 10. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui castigator, se va 
consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie. 

 11. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta 
se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de 
evaluare va recurge la procedura de negociere directa. 

 12. In baza procesului  verbal  in care se mentioneaza ofertele valabile, ofertele care 
nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la 
procedura de atribuire, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport 
pe care il transmite concedentului. 

 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile 
lucratoare informeaza, in scris, cu confirmare de primire sau prin fax, ofertantii ale caror 
oferte au fost excluse , indicand motivele excluderii. 

 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune 
concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare. 

 15. In termen de trei zile de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul 
transmite solicitarea ofertantilor vizati. 

 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile 
lucratoare de la primirea acesteia. 

 17. Concedentul are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale 
documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele 
solicitate. 

 18. Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa 
determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant. 

 

 B. Procedura de negociere directa. 

 1. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a 
doua licitatii publice, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directa. 

 2. Se va proceda la publicarea anuntului privind negocierea directa, in Monitorul 
Oficial al Romaniei, partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un ziar local. 

 3. Anuntul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel putin 10 zile 
calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 

 4. Ofertele calificate pentru procedura de licitatie publica raman calificate si pentru 
procedura de negociere directa. 

 5. Conditiile concesionarii prin negociere directa nu pot fi inferioare celei mai bune 
oferte respinse la licitatia publica. 

 6. La data prevazuta in anuntul publicitar pentru negocierea directa, concedentul 
programeaza ofertantii si ii informeaza in scris, data si ordinea intrarii la negocierea directa. 

 7. Pentru negocierea directa va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru 
licitatie. 

 8. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant in parte la data stabilita, conform 
programarii. 

 9. Criteriile pentru valabilitatea ofertei, sunt cele pravazute in caietul de sarcini. 



 10. Dupa incheierea negocierii directe, comisia de evaluare intocmeste un proces 
verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate si in care recomanda concedentului 
oferta cu cel mai mare cuantum al redeventei si  cea mai avantajoasa din punct de vedere al 
capacitatii economico - financiare. 

 

 C. Garantii. 

 1. In vederea participarii la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna la organizator 
garantia de participare, in cuantum de 100 lei si dovada achitarii pretului caietului de sarcini, 
in suma de 10 lei. 

 2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia, in termen de 7 zile de la 
desemnarea ofertantului castigator. 

 3. Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri: 

 a) daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia; 

 b) in cazul ofertantului castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul de 20 zile de 
la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale, pentru semnarea 
contractului de concesiune. 

 4. Conform prevederilor legale in domeniu, concesionarul are obligatia ca in termen 
de cel mult 90 zile de la data semnarii contractului de concesiune, sa depuna cu titlu de 
garantie de executie a contractului, o suma reprezentand  25 % din redeventa anuala. 

 5. Garantiile se pot depune la:  

 - casieria organizatorului; 

 - la Trezorerie, prin ordin de plata in cont IBAN RO87TREZ04721300205XXXXX, 
deshis la Trezoreria Campulung. 

 

 3. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A 
OFERTELOR. 

 1. Ofertele de redacteaza in limba romana. Oferta se poate depune de catre un singur 
ofertant sau de catre mai multi ofertanti, in asociere. Ofertantii transmit ofertele lor in doua 
plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza in ordinea primirii lor, in 
registrul ’’Oferte’’, precizandu-se data si ora. Pe plicul exterior se va indica obiectul 
concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina: 

 -  cererea privind participarea la licitatia publica de concesionare a imobilului cu 
prezentarea unui plan de afaceri legat de obiectul concesiunii;  

 - o fisa cu informatii privind ofertantul, semnata de ofertant, fara stersaturi, ingrosari 
ori modificari; 

 - acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor: 

   a) certificat de inmatriculare / act de identitate pentru persoana fizica; 

   b) certificat de atestare fiscal din care sa rezulte ca nu sunt debite restante la bugetul 
de stat si la bugetul local; 

              c) bilant contabil sau orice document care sa faca dovada bonitatii financiare / 
declarație pe proprie răspundere pentru persoana fizică;  



   d) copie CI pentru persoana / reprezentantul ofertantului;  

    - acte doveditoare privind intrarea in posesie a caietului de sarcini (chitanta de 10 
lei)  si dovada achitarii garantiei  de participare de 100 lei; 

 Pe plicul interior care contine oferta propriu - zisa, se inscriu numele, denumirea 
ofertantului  si sediul social. 

 Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor. 

 

 4. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE 
ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE, 
PRECUM SI PONDEREA LOR. 

 1. Criteriile de atribuire a contractului de concesiune sunt:  

 a) cel mai mare nivel al redeventei - 60 % ( 60 puncte); 

 b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor - 40 % (40 puncte). 

 2. Algoritmul de calcul este , dupa cum urmeaza; 

 - pentru criteriul ’’cel mai mare nivel al redeventei’’se acorda punctajul maxim (60 
puncte) ofertei cu cel mai mare nivel al redeventei iar pentru un alt pret al redeventei se 
foloseste formula: (pret n / pret maxim ) x 60 . 

 - pentru criteriul ’’capacitatea economico-financiara a ofertantilor’’ se acorda 
punctajul maxim (40 puncte) ofertantului cu cea mai mare capacitate economico-financiara iar 
pentru ceilalti ofertanti se foloseste formula:  (capacitate economico-financiara n / capacitate 
economico - fianciara maxima) x 40. 

 

 5.INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC. 

 1. Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, 
modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de 
despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor  Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 
2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Plangerea prealabila este obligatorie. 
Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui 
jurisdictie se afla sediul concedentului. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs 
la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale. 

 

 6.INFORMATII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII. 

 1. Contractul de concesiune va contine in mod obligatoriu clauze cu privire la obiectul 
concesiunii, durata concesiunii, redeventa si plata acesteia, drepturile si obligatiile 
concedentului, drepturile si obligatiile concesionarului, incetarea contractului, regimul 
bunurilor proprii si a bunurilor de retur, raspunderea contractuala, litigii si solutionarea 
acestora, clauze de reziliere conventionala, definitii privind forta majora si cazul fortuit. 

 

  

 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU-GOLEŞTI 

JUDEŢUL ARGEŞ 
Tel.fax. 0248/566500 

E-mail:primarie@schitugolesti.cjarges.ro 
 

CONSILIUL LOCAL SCHITU GOLESTI 
 

H O T A R A R E A 
Nr. 40 

( privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Schitu Golesti 
pentru trimestrul I 2016 ) 

 
 
 Consiliul local al comunei Schitu Golesti, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara 
din 26.04.2016; 
 Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al 
comunei Schitu Golesti pe trimestrul I 2016, intocmit de primarul comunei Schitu Golesti, 
ordonator principal de credite bugetare; 
 Avand in vedere raportul compartimentului contabilitate nr. 3519 / 19.04.2016 si 
avizul favorabil al comisiei nr. 1; 
 Vazand prevederile art. 49 (12) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora in lunile aprilie, iulie si 
octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si 
aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor locale intocmite pe cele doua 
sectiuni; 
 Vazand si dispozitiile art. 36 (4) lit. a din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul dispozitiilor art. 45 (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 
 Art. 1. Se aproba executia bugetului local general al comunei Schitu Golesti pe 
trimestrul I 2016, conform  anexei  1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. Se aproba executia bugetului local al comunei Schitu Golesti, sectiunea de 
functionare, pe trimestrul I 2016, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art. 3. Se aproba executia bugetului local al comunei Schitu Golesti, sectiunea de 
dezvoltare, pe trimestrul I 2016, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei si compartimentul contabilitate. 

Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si publicare pe 
pagina de internet a primariei  si va fi comunicata primarului comunei si Institutiei Prefectului 
- Judetul Arges. 

Data azi 26.04.2016 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Bogdan Dorobantu 
 
Nr. consilieri prezenti: 15 Contrasemneaza 
Nr. voturi  - pentru -  : 15          p.Secretar 
                                                                                                               Consilier juridic 
                                                                                                                Pavel Schiaucu                                                                                       
 



SINTEreA RAFSRTULUT NE HVALUARH

La cererea beneficiarului Primdria Schitu Golegti, judelul Argeg s-a intocmit
prezentul raport de evaluare pentru terenul intravilan in suprafati de 400 ffiP.,

aparlindnd domeniului privat aI localitd1ii Schitu Golegti, situat in punctul "Zdvoi
Oceni".

Scopul evalulrii este estimarea valorii de pia!6 pentru terenul menlionat mai sus

precum qi stabilirea redevenlei care se va achita de concesionariul acestui teren.

Inspeclia terenului s-a f6cut la data de 21.04.2016, de cdtre evaluator impreund cu

reprezentantul primdriei comunei Schitu Golegti, domnul secretar jr. Miritd Vasile.

Data evaluirii: 25.04.20t6.
Valoarea estimat6 pentru dreptul de proprietate asupra terenului este exprimatd in

moneda nalionalilei cdt gi in moneda Euro.

Date despre terenuri comparabile gi prelurile de oferti sunt prezentate in Anexa

nr.5.
Pentru estimarea valorii de pia!6 a terenului s-a folosit metoda comparaliei

vAnzdrilor.
Ralionamentul de estimare a valdrii de pia!6 a terenului de evaluat este ptezentat

in Anexa nr.5.
Valoarea estimat6 pe unitatea de suprafald de teren este de 5,5 Euro/mp.

Valoarea de pia!6 estimatd a suprafelei de 400 mp. teren intravilan situat in

comuna Schitu-Gote*i, judeful Argeq, in punctul "Zdvoi Oceni", este de 2.200 Euro,

respectiv 9.850 lei.
Ralionamentul de estimare a redevenlei care

terenului este prezentat in Anexa nr. 6.

Valoarea estimati a redevenlei anuale care se

propriet6lii imobiliare "Teren intravilan in suprafalE de

"Zdvoi Oceni", este de 45 Euro/an sau echivalentul in lei
(pdn6la adoptarea monedei Euro).

Valoarea estimatd pentru redevenlE se va actualiza in fiecare an cu rata inflafiei,
cu condilia ca aceasta si fie sub 10%.

De asemenea, valoarea redevenfei se va reactualiza odat6 cu reevaluarea

patrimoniului public $i privat al comunei Schitu Goleqti.

se va achita de concesionarii

va achita de concesionarul
400 mp.", situat in punctul
la cursul BNR din ziua pl[fii

Expert tehnic
ine. Aldea'"A 

.#i4Y

NOTA: valqarea nu conline TVA.\

Aprilie 2016.



Executia bugetului local la data de 31.03.2016 Anexa  1 la HCL nr. 40/2016

VENITURI 

COD Denumire Buget Buget Incasari 

Indicator anual trim. I realizate

TOTAL  BUGET LOCAL 4,922,000 1,373,000 1,698,273

03.02.18 Impozit pe veniturile din transferul 7,000 3,000 1,644.00

proprietatilor imobiliare din patrim pers 

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul 1,458,000 365,000 500,683

pe venit din care :

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 501,000 112,000 218,341

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din 957,000 253,000 282,342

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

07.02 Impozite si taxe pe proprietate 434,000 154,000 388,826

07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice 81,000 36,000 53,714

07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice 263,000 85,000 245,759

07.02.02.01 Impozit teren persoane fizice 41,000 11,000 61,502

07.02.02.02 Impozit teren persoane juridice 22,000 9,000 12,988

07.02.02.03 Impozit teren extravilan 20,000 9,000 12,001

07.02.03 Taxe judiciare de timbru 7,000 4,000 2,862

11.02 Sume defalcate din TVA 2,525,000 672,000 613,516

11.02.02 Sume defalcate din TVA 2,188,000 587,000 528,516

11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrare 337,000 85,000 85,000

12.02.07 Taxe hoteliere 680

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor 126,000 39,000 57,158

16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deti-

nute de persoane fizice 90,000 28,000 44,061

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deti-

nute de persoane juridice 21,000 6,000 8,713

16.02.50 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor 15,000 5,000 4,384

18.02 Alte impozite si taxe fiscale 1,000 1,000 0

18.02.50 Alte impozite si taxe 1,000 1,000 0

30.02 Venituri din proprietate 48,000 30,000 23,022

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 48,000 30,000 23,022

33.02 Venituri din prestari servicii 108,000 37,000 42,724

33.02.08 Venituri din prestari de servicii 5,000 5,000 2,075

33.02.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 16,000 7,000 1,154

33.02.50 Alte venituri din prestari servicii 87,000 25,000 39,495

34.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2,000 1,000 354

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 2,000 1,000 354

35.02 Amenzi, penalitati, confiscari 68,000 26,000 31,792

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 68,000 26,000 24,159

35.02.50 Alte amenzi, penalitati 7,633



36.02 Diverse venituri 45,000 15,000 37,605

36.02.06 Taxe speciale 32,000 12,000 7,836

36.02.32.02 Sume provenite din finantare ani precedSD 21,961

36.02.32.03 Sume provenite din finantare ani precedSF 269

36.02.50 Alte Venituri 13,000 3,000 7,539

37.02 Transf voluntare altele decat subv 0 0 0

37.02.03 Vars din sect de functi pentru sect de dezv -646,000 -205,000 -5,518

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 646,000 205,000 5,518

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0

39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor 0 0 0

construite din fondurile statului

40.02 0 0

40.02.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare 0 0

42.02 Subventii de la bugetul de stat 100,000 30,000 269

42.02.34 Subventii pt acordarea ajutorului pt 100,000 30,000 269

incalzirea locuintei cu lemne, carbuni

CHELTUIELI

Capitol Denumire Buget Buget Plati 

anual trim. I efectuate 

TOTAL  BUGET LOCAL 6,353,000 1,473,000 903,293

51.02 Autoritati executive 1,068,000 326,000 209,119

Titlul 10 Cheltuieli de personal 735,000 199,500 181,572.00

Titlul 20 Bunuri si servicii 283,000 76,500 27,547.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 50,000 50,000 0.00

54.02.05 Fondul de rezerva 30,000 10,000 0.00

54.02.50 Alte servicii publice generale 30,000 0 0.00

61.02 Ordine publica si siguran 254,000 100,500 18,935.00

Titlul 10 Cheltuieli de personal 90,000 23,500 18,935.00

titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii 9,000 2,000 0.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 155,000 75,000 0.00

65.02 Invatamant 1,738,000 491,000 419,400

Titlul 10 Cheltuieli de personal 1,507,000 402,000 384,953.00

Titlul 20 Bunuri si servicii 206,000 64,000 34,447.00

titlul 57 asistenta sociala 23,000 23,000 0.00

Titlul 71 Cheltuieli de capital 2,000 2,000 0.00

66.02 Sanatate 10,000 4,000 4,000.00

Titlul 20 Bunuri si servicii 10,000 4,000 4,000.00



67.02 Cultura,recreere si relig 292,000 13,000 7,456.00

Titlul 10 Cheltuieli de personal 22,000 8,000 5,456.00

Titlul 20 Bunuri si servicii 40,000 5,000 2,000.00

59.12 Sustinerea cultelor 30,000 0 0.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 200,000 0 0.00

68.02 Asistenti personali 792,000 197,000 158,824.00

Titlul 10 Cheltuieli de personal 306,000 72,000 72,000.00

Titlul 57 Ajutoare sociale din care: 486,000 125,000 86,824.00

57.02.01 Indemnizatii pers hand 311,000 86,000 82,224.00

57.02.01 Ajutor incalzire 165,000 35,000 600.00

57.02.01 Ajutor urgenta 10,000 4,000 4,000.00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 619,000 84,500 41,582.00

titlul 10 cheltuieli de personal 56,000 15,500 12,731.00

Titlul 20 Bunuri si servicii 200,000 66,000 28,851.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 363,000 3,000 0.00

74.02 Protectia mediului 290,000 130,000 43,977.00

Titlul 20 din care : Bunuri si servicii 180,000 55,000 38,459.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 110,000 75,000 5,518.00

80.02 Actiuni economice 15,000 9,000 0.00

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 15,000 9,000 0.00

83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura 2,000 2,000 0

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 2,000 2,000 0.00

84.02 Drumuri si poduri 1,212,000 105,000 0.00

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 15,000 5,000 0.00

Titlul 70 Cheltuieli de capital 1,197,000 100,000 0.00

87.02 Alte actiuni economice 1,000 1,000 0.00

Titlul 20 din care: Bunuri si servicii 1,000 1,000 0.00


