
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCBS VERBAL

incheiat astdzi 18.12.20f 8, la sediul consiliului local cu ocazia desflqurlrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinfa este legal constituitd Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr.2l5 I 2001privind administralia publicd locald, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare gi a Dispoziliei de convocare ff. 478 I 13.12.2018.
La gedinld participd un num6r de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in

funclie.
La qedin!6 mai participd d-l Mirifa Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, d-f ;;aui

Vl6duc[ Cdtdlin - secretar Ei in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate,d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic qi d-l Radu Sdmpetru -
manager tehnic la SC Edilul CGA SA C6mpulung.

Preqedinte de qedinJd este domnul Balcd Constantin care ia loc la prezidiu Ei prezint[ proiectul
ordinii de zi:

1. Prezentarea qi aprobarea procesului verbal al gedinlei ordinare a Consiliului local
Schitu Goleqti din data de 17.11.2018.

2. Proiect de hotlrflre privind prelungirea contractului nr. 10140102.12.2011de delegare a

gestiunii serviciului public de alimentare cu ap[ din comuna Schitu Goleqti, satele Schitu Goleqti,
LIzIre;ti, Costi(I, Loturi ;i Valea Pechii.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu api.
qi canalizare aparfinflnd SC Edilul CGA SA.

4. Proiect de hotirflre privind aprobarea valorii de finanfare a obiectivului "Re{ea de
canalizare menajerd gi stafie de epurare in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq, etapa I", urmare
a incheierii contractului de achizifie a execu(iei lucririi de investifie.

5. Proiect de hotlrfire privind scutirea de la plata impozitului pe construc{ii qi teren pentru
anul fiscal 2019, a persoanelor beneficiare ale Legii nr.34112004 a recunoqtinfei fa{I de eroii martiri
qi luptltorii care au contribuit la Victoria Revolufiei romine.

6. Proiect de hotlrf,re privind scutirea de la plata impozitului pentru anul fiscal2019 pentru
clldirea clasatl in patrimoniul Jude{ean ca monument istoric, proprietatea d-nei Andreescu
Adriana Florina.

7. Proiect de hotlrflre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal2018
datorate de locatart,rl ll Zamfir Daniela, in compensare cu contravaloarea imbunltl{irilor adus6, .,..

spa{iului cu destinafia " Frizerie", amplasat in incinta Poqtei Schitu Gole,sti si preluat de la vechiul
chiriag.

8. Proiect de hotlrflre privind aprobarea contului de execu{ie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli la data de 15.12.2018.

9. Proiect de hotlrflre privind modificarea HCL Schitu Goleqti nr,94127,11.2018.



10. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Raportului de evaluare gi a caietului de sarcini in
vederea inchirierii prin licitafie publicl, pentru o perioadl de 5 ani, a imobilului cu destinatia
"povarnI", care aparfine domeniului privat comunal.

11" Proiect de hotirflre privind actualizarea Regulamentului de organizare ;i funcfionare
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, jude(ul Argeg

12. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr. 416 I 2001 in luna
noiembrie 2018.

13. Diverse.

D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd un punct qi anume:
- proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2018,

trimestrul IV.
Propunerea d-lui primar este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 14 puncte qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd procesul verbal al

qedin{ei ordinare care s-a desfiqurat in data de 27.11.2018.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotlrfire privind prelungirea contractului nr. 10140102.12.2011de delegare a

gestiunii serviciului public de alimentare cu api din comuna Schitu Gole,sti, satele Schitu Goleqti,
LflzireEti, Costi{I, Loturi;i Valea Pechii.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive inregistratd cu ff. 106651 10.12.2018,
iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti precum qi adresa nr. 8486 I 07.12.2018 a SC Edilul CGA SA
CAmpulung.

Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi

m.2.
D-l primar: Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apd incheiat cu SC Edilul

CGA SA a ajuns la data scadentd. Existd totugi o clauzd contractuald care stipuleazd cd acest contract
poate fi prelungit pe o perioad[ maximd egald cu jumdtateaperioadei iniliale, adicd 3 ani qi 6 luni.

D-l Sdmpetru R.( invitat): Clauzele contractuale rdm6n aceleaqi, se prelungegte doar cu jum[tatea
perioadei iniliale. Dupa expirarea acestei perioade de 3 ani qi 6 luni trebuie organizatd licitalie public6.
Oricum noi suntem singurul operator din zond. Aga cum s-a constatat pulurile de foraj nu dau randament

;i toate rezultatele analizelor ce se efectueazdtrebuie sd se incadreze in parametrii normali.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 102 din 18.12.2018.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apI
gi canalizare aparfinflnd SC Edilul CGA SA.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive cu ff. 10707 I 10.12.2018 iniliate
de primarul comunei Schitu Goleqti qi adresa nr.10623107.12.2018 a SC Edilul CGA SA C6mpulung.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr. L
D-l Sdmpetru R. ( invitat): Acest regulament aqa cum va fost prezerfiat, cuprinde in confinutul sdri

modul de acliune in diverse situalii, incep6nd de la branqare p6n6 la contorizare, aytze) acorduri etc.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 103 din 18.12.2018.

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea valorii de finanfare a obiectivului "Re{ea de
canalizare menajeri ;i sta{ie de epurare in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Arge;, etapa I", urmare
a incheierii contractului de achizitie a execu{iei lucrlrii de investi(ie.



Sunt prezentate : proiectul de hotirdre impreuni cu anexele la acesta qi expunerea de motive a
primarului comunei Schitu Goleqti inregistratd cu nr. 10823 I 13.12.2018.

Proieotul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
D-l primar: Dupd 6 luni de agteptare in SICAP avem ofertantul cdqtigdtor, acesta este Asocierea

SC Construcfii gi Lucriri de Artd SRL-SC Zeus SA- SC Selca SA. Valoarea adjudecatd.alucrdrilor este
de 7.946.961,07 lei cu TVA inclus, adic6 cu aprox. 90.000 lei mai pulin dec6t valoarea estimatd de
8.036.843,5 lei cu TVA. Se actualizeazd.valorile Ei se inainteazd la MDRAP, pdndla sf6rqitul acestui an
se va inainta intreaga documentalie" Probabil la sf6rqitul lunii februarie-inceputul lunii martie vom emite
ordinul de incepere a lucr6rilor.

Nu sunt probleme din punct de vedere a asigurdrii finanfdrii, deconturile se vor face de minister,
tnbaza situatiilor de lucrari si documentatiei aferente, intocmite potrivit OUG. 2812013 privind PNDL.

Nemaifiind discujii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re cu modificdrile propuse gi

cu 15 voturi -pentru - este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 104 din 18.12.2018,

5. Proiect de hotlrflre privind scutirea de la plata impozitului pe construc{ii ,si teren pentru
anul fiscal2019, a persoanelor beneficiare ale Legii nr,34112004 a recunoqtin{ei fafl de eroii martiri
qi luptltorii care au contribuit la Victoria Revolufiei romine.

Sunt prezentate : proiectul de hotlr6re Ei expunerea de motive cu ff. 10713 I 10.12.2018 iniliate
de primar qi raportul de specialitate cu nr. 10750111.12.2018 intocmit de d-l inspector Moqoiu Aurelian.

Proiectul de hot6rdre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. I qi nr.2.
D-l primar: Aceastd hotdrAre a fost adoptata in fiecare an de Consiliul local. Dupd cum gtili in

comuna Schitu GoleEti sunt 5 persoane care indeplinesc condiliile cerute de lege pentru a cere scutirea de
la plata impozitului pe constructii qi teren conform prevederilor Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal,
acestea solicitand, conform legii, scutire de plata impozitelor, prin hotararea Consiliului local.

Nemaifiind disculii la acest punct se suprme la vot proiectul de hotdrdre qi cu 10 voturi -pentru -

;i 5 ablineri ($ipoteanu C., Pdtrascu F., Boghez G., Neagoe L. Ei Oprescu N.) , este adoptatd Hotdrdrea
Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 105 din 18.12.2018.

6. Proiect de hot5r6re privind scutirea de la plata impozitului pentru anul fiscal2019 pentru
clldirea clasatl in patrimoniul Jude{ean ca monument istoric, proprietatea d-nei Andreescu
Adriana Florina.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu ff. 10717110.12.2018 inifiate de
primar, raportul de specialitate inregistrat cu nr. 107541II.12.2018 care a fost intocmit de d-l Schiaucu P.

- consilier juridic gi cererea d-nei Andreescu Adriana Florina inregistratd cu m. 10585/06.12.2018.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. l, nr.2 gi nr.3.
Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotirdre Ei cu 15 voturi -pentru - este

adoptatd Hotdrdrea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr, 106 din 18.12,2018.

7. Proiect de hotlrire privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal2018
datorate de locatarul II Zamfir Daniela, in compensare cu contravaloarea imbuniti{irilor aduse
spafiului cu destina[ia " Frizerie", amplasat in incinta Po,stei Schitu Goleqti qi preluat de la vechiul
chiria;.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu m. 10718/10.12.2018 iniliate de
primarul comunei Schitu Golegti gi cererea d-neiZamft Daniela inregistrat6 cu ff. 4418124.05.2018.

Proiectul de hotSr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. l.
D-l primar: Pentru cd chiriagul acestui spafiu a efectuat lucrdri de imbundtdfire in sumd totald de

1500 lei, considerdm c6 poate fi scutitd la plata impozitului gi a chiriei pe anul fiscal 2018 care se ridicd
la suma totald de 367 lei.

D-l $ipoteanu C.: Este firesc ca aceastd persoand sE ne prezinte nigte acte.



D-l viceprimar: Toate documentele necesare se g6sesc la compartimentul contabilitate, le putem
prezenta.

Nemaihind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 107 din 18.12.2018.

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea contului de execufie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli la data de 15.12.2018.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre inifiat de primarul comunei Schitu Goleqti gi raportul de

specialitate cu nr" 11005/18.12.2018 intocmit de d-na Horeboiu Cristina, inspector la compartimentul
financiar-contabil.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Nefiind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 108 din 18.12.2018.

9. Proiect de hotirflre privind modificarea HCL Schitu Goleqti nr.94127.11.2018.
Sunt prezentate: proiectul de hot6rdre qi expunerea de motive cu nr.10842 I 13.12.2018 iniliate de

primarul comunei Schitu Goleqti, adresa m.2977111.12.2018 a SC Financiar Urban precum qi adresa nr.
205112.12.2018 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ADI Servsal Argeq.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.
D-l primar: ln hotdrdrea de consiliu adoptatd in luna noiembrie s-au strecurat niqte erori qi anume:

consiliul local nu stabileEte tariful incasat de cdtre operatorul SC Financiar Urban ci doar taxa specialS

care se incaseazd de la populafie; pubelele individuale ne vor fi puse la dispozilie gratuit de c6tre ADI
Servsal Argeq nu de cdtre operator care de asemenea nu este de acord nici cu colectarea in zile separate

pentru populafie respectiv pentru agenfii economici. Modificarile HCL vizeaza aceste aspecte care

trebuiesc indreptate printr-o hotarare modifi catoare.
Nemaifiind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hot[rdre Si cu 15 voturi - pentru

- este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 109 din 18.12.2018.

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea Raportului de evaluare gi a caietului de sarcini in
vederea inchirierii prin licitafie publicl, pentru o perioadl de 5 ani, a imobilului cu destinafia
"povarnI", care apar(ine domeniului privat comunal.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu nr. 10843/13.12.20t9 inifiate de
primarul comunei Schitu Golegti qi raportul de specialitate cu nr. 10844113.122018 intocmit de d-l
Schiaucu P. - consilier juridic.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l.
D-l primar: Avem o solicitare pentru inchirierea acestui imobil din partea d-lui Bogltescu Nicolae

Florin. Valoarea chiriei a$a cum a fost stabilitd de evaluator este de 76leillund.
D-l Palaghiu M.: Cu terenul aferent ce vom face? Noi vom incasa chiria pe clddire care ne aparline

dar teienul aferent nu este al nostru.
Primarul-chiriasul o sa aiba un drept de superficie, se va intelege cu proprietarul terenului.
Nemaifiind discutii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrAre Ei cu 14 voturi - pentru

- li I ablinere ( Palaghiu M.) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 110 din
18.12.2018.

11. Proiect de hotlrflre privind actualizarea Regulamentului de organizare ;i func{ionare
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, jude{ul Argeq

Sunt prezentate: proiectul de hot6r6re qi expunerea de motive cu nr.10812 I 12.12.2018 inifiate de

primarul comunei Schitu Golqti qi referatul cu nr. 10811/12.12.2018 intocmit de secretar.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.



D-l primar: Acest regulament trebuie actualizatperiodic. S-a incercat sd cuprindem in acesta toate
atribuliunile pe care le au salariafii din primdrie.

Nemaifiind discutii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd lfotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 111 din 18.12.2018.

12. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr. 416 I 2001 in luna
noiembrie 2018"

Sunt prezentate toate lucr6rile care au fost efectuate cu beneficiarii de ajutor social din comuna
Schitu GoleEti, pe parcursul lunii noiembrie 2018, conform situafiei inaintate in cadrul documentatiei
pentru;edint6.

D-l Oprescu N.: Am observat o prezenfd redusd la activitatea de deszdpezire.
D-l viceprimar: Au fost 5 persoane pe zona Schitu Goleqti Ei 5 persoane pe zona Ldzltreyi

13. Proiect de hotlrfire privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul2018,
trimestrul IV.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre inifiat de primar qi raportul cu nr. 10953/18.12.2018
intocmit de d-na Horeboiu Cristina - inspector la compartimentul financiar-contabil.

Nemaifiind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrilrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr.1l2 din 18.12.2018.

14. Diverse.
D-l Ciac[ L.: Sunt oameni nemul]umili din satul Valea Pechii pentru cd nu s-a fbcut deszdpezfuea

qi pe Linioara.
D-l viceprimar: Agentii economici au stabilit un traseu pe care il respectd. S-a ajuns desigur qi

la Linioara, partea de drum situata in satul Schitu Golesti, la Vest de podul peste Raul Targului.
D-l $ipoteanu C.: Au dispSrut camerele video de la barier6. '

. D-l viceprimar: Au fost ridicate de cdtre primdrie. Avem un proiect cu Telekom, astfel cd vom
mdri numdrul de camere video.

D-l Palaghiu M.: Dac[ se va trece la colectarea gunoiului de la pubele individuale trebuie avut
grij6, dacd volumul de gunoi va fi mai mare decit capacitatea pubelei se va ajunge la depozitarea gunoiului
pe Lunca Bughii.

Ce rol vor mai avea platformele de colectare?
D-l viceprimar: Platformele pot fi folosite pentru depozitarea temporara a deseurilor reciclabile.
Nemaifiind discufii in Eedinfa de astdzi preqedintele de qedin!6 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17.t0.
Dl.primar ureaza tuturor consilierilor prezenti un sincer La multi ani si ii invita pe membrii

consiliului local, incepand cu ora 17.30 la CMAI- Solutii concrete pentru probleme reale- la o dezbatere
de bilant al proiectului pe anulu 2018, iar pentru data de 20.12.2018, incepand cu ora, 15,00, la Caminui
Cultural Lazaresti,la Serbarea pomului de Craciun a copiilor de la ScoalaGimnazialaLazaresti.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de;edinld, - Sec-retay,
BALCA CONSTANTIN VL,ADACA CATALIN
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