
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$Tr

PROCES VERBAL

incheiat astil2i27.06.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfi;uririi qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinla este legal constituit6 qi a fost convocat6 de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art.39 alin. (1) din Legea w.215 I 2001privind administralia publicd local6, republicatS, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare ff. 206 I 22.06.2017.

La qedin!6 participS un numdr de 14 consilieri locali din numlrul total de 15 consilieri aflali in
funcfie. Lipseqte d-l Copdescu Costel Ionel.

La gedinlE mai particip6 d-l Mirila Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Golegti, d-l V16duc5
C[tdlin - secretar , d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic in aparatul permanent al consiliului
local qi in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina, inspector in cadrul compartimentului Contabilitate

Ei d-l Stanciu Mircea - delegat sdtesc.
Pregedinte de qedinfd este domnul

ordinii de zi:
l. Prezentarea qi aprobarea

Schitu Goleqti din data de 30.05.2017.
2. Proiect de hotlrfire privind stabilirea investifiei pentru care se va solicita finan{are prin

Asocia{ia GAL Muscel.
3. Proiect de hotlrffre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice qi locurile in care

contravenien{ii vor presta activitl{i in folosul comunitifii qi pentru stabilirea locurilor qi tipurilor
de activitl{i in situa{ia executlrii sanc{iunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunitl{ii locale.

4. Proiect de hotirffre privind stabilirea locului in care vor fi transportate Ei depozitate
aluviunile excavate de pe canalul Valea Pechii, aflat in administrarea A.N.I.F.

5. Proiect de hotlrire privind actualuarea Regulamentului de ordine interioarl al
aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, judeful Argeq.

6. Prezentarea raportului Comisiei de specialitate nr" 3 a C.L. Schitu Goleqti pentru
stabilirea amplasamentului troifei de la Dispensarul uman Schitu Goleqti. Proiect de hotirflre.

7. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii iunie 2017 de cltre beneficiarii Legii
nr,416 12001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Arge;

8. Proiect de hotlrflre privind aprobarea acordirii in folosin{I gratuitl a unui spatiu
pentru sediul local al PSD Schitu Goleqti.

9. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 9 puncte Ei 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 desflqurat in data de 30.05.2017.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

Brag6 Iliufd Leonard care ia loc la prezidiu qi prezint6 proiectul

procesului verbal al ;edin{ei ordinare a Consiliului local



2. Proiect de hotlrflre privind stabilirea investi{iei pentru care se va solicita finanfare prin
Asociafia GAL Muscel.

Sunt prezentate: expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re propuse de primarul comunei Schitu
Goleqti, inregistrate cu m. 5106 I 15.06.2017.

Proiectul de hot[rdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
D-l primar precizeazd cd inilial s-a dorit cumpirarea unor utilaje dar procurarea unor astfel de

bunuri nu se mai finanleazd pnn GAL. Acum se doreqte sd fie pus6 in valoare $coala veche din fala
primdriei. Propune finanlarea prin Asociafia GAL Muscel a lucrdrii de investitie " Reabilitare,
modernizare ;i dotare ClSdire administrativd qi social - culturald LdzSreqti ". Trebuie stabilite lucrdrile
care se vor finanfa. Se va incepe cu refacerea acoperiqului qi pe urm6 celelalte lucrdri : inlocuire t6mplirie,
finisaje interioare qi exterioare, asigurarea incdlzirii, frnalizarea celor doud vestiare pentru sportivi,
amenajare baie gi grup sanitar, amenajarea unei slli pentru ansamblul de dansuri populare " Hora", q.a.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre ;i cu 14 voturi -pentru - ,
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 44 din 27,06,2017.

3. Proiect de hotirflre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice gi locurile in care
contravenienfii vor presta activitifi in folosul comunitilii qi pentru stabilirea locurilor ;i tipurilor
de activitlfi in situafia executlrii sancfiunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunitifii locale.

Sunt prezentate : expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre inifiat de primarul comunei Schitu
Goleqti.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2. In acesta, la
art.1 sunt prev6zute pe l6ng6 activitAfle propuse Ei orice alte lucrSri privind administrarea domeniului
public sau privat comunal.

D-1. Pdtraqcu F. precizeazd cd sunt zone atdt pe DN 73 cdt Ei pe str6zile qi ulilele locale unde se

poate face ordine prin astfel de lucr6ri.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotErdre qi cu 14 voturi -pentru - ,

este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 45 din 27.06.2017.

4. Proiect de hotirffre privind stabilirea locului in care vor fi transportate qi depozitate
aluviunile excavate de pe canalul Valea Pechii, aflat in administrarea A.N.I.F.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistratd cu nr. 5289 I 22.06.2017 qi adresa nr. t134 I 21.06.2017 din partea A.N.I.F. - Filiala
Teritoriald de Imbun[t6firi Funciare Argeg - Ddmbovila.

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorubil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi nr.2
D-l primar aratd cd la A.N.I.F. s-a organizat licitatie publicd, se stie firma executantd, iar acum

ni se solicit6 sE stabilim locul in care vor fi depozitate aluviunile rezultate prin decolmatarea canalului
Valea Pechii

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi ca 14 voturi -pentru - ,
este adoptutd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 46 din 27.06.2017,

5. Proiect de hotlr6re privind actualizarea Regulamentului de ordine interioarl al
aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

Sunt prezentate : expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre inregistrate cu nr. 5265 I
21.06.2017, impreund cu Anexa privind R.O.I. actualizat.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorubil din partea comisiei de specialitate nr.2.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotir6re qi cu 14 voturi -pentru -

, este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 47 din 27.06,2017,
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6. Prezentarea raportului Comisiei de specialitate nr. 3 a C.L. Schitu Goleqti pentru
stabilirea amplasamentului troi{ei de la Dispensarul uman Schitu Goleqti. Proiect de hotIrflre.

Preqedintele comisiei de specialitate nr. 3 prezintd" un raport prin care apreciazd inifiativa
construirii unui astfel de obiectiv qi totodat6 propune un nou amplasament pentru crucea tip trio!6, qi

anume in zona Cdminului cultural LdzdreEti.
D-l Palaghiu M. precizeazd,cd s-a gdsit inlelegere din partea reprezentanlilor noii biserici creqtin

- ortodoxe din satul Schitu Goleqti pentru ca acest obiectiv sd fie amplasat acolo la "Spitalul minier".
Nemaifiind disculii se supune la vot proiectul de hotdrdre privind stabilirea amplasamentului troilei

la Biserica cregtin - ortodoxd din satul Schitu GoleEti, pct. " Spital minier" qi cu 13 voturi - pentru - $i o
ablinere ( d-l Sipoteanu C.) este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 48 din
27.06.2017.

7. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii iunie 2017 de cltre beneficiarii Legii
nr.416 l200l,in comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq.

Este prezentat6 o informare prin care sunt enumerate toate activitdlile care au fost desfr;urate cu
beneficiarii de ajutor social , in cursul lunii iunie 2017.

D-l primar anunfd cE qeful SCUP va informa consiliul local la fiecare qedinld ordinard cu privire
la lucrlrile care au fost efectute cu beneficiarii Legii 416 I 2001in luna respectivE.

8. Proiect de hotlrffre privind aprobarea acordirii in folosinf[ gratuitl a unui spa{iu
pentru sediul local al PSD Schitu Goleqti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive a primarului inregistrate cu nr.
5288 I 22.06.2017 ;i cererea inregistrat6 cu ff. 9838 / 18.1 1.2016, prin care organizalia locald PSD
Schitu Goleqti solicitd acordarea unui spafiu care sd serveasc6 drept sediu de partid

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l
D-l primar arutd cd a fost identificat un spaliu ( o camerd ) in imobilul delinut in proprietdfi

exclusive de comuna Schitu Goleqti, C.N. Poqta Rom6n6 qi SC Telekom Romania Communications SA.
iar organizatia 1oca16 PSD a acceptat aceastE localie.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 14 voturi -pentra -,
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.49 din 27.06,2017,

9. Diverse"
D-l primar prezintd, consiliului doul adrese: una primitS din partea Administrafiei Bazinale de

Apd Argeg * Vedea care anun!6 cd la solicitarea noastri vor executa lucrdri de reprofilare a albiei Rdului
Tdrgului dup6 ce vor inainta un deviz de lucrdri qi se va incheia unui protocol de colaborare cu primdria
Schitu GoleEti; cea de-a doua prin care, unnare a disculiilor din qedinfa anterioard qi a adresei noastre
inaintatd c6tre constructor qi cdtre proiectantul lucrdrilor de reabilitare a DN 73 Piteqti - Braqov qi

respectiv cdtre C.N.A.I.R. , s-a stabilit ca datd. de int6lnire ziua de 29.06.2017, ora. 1 1.00.
In luna iunie s-au finalizat procedurile de achizilii publice prin care au fost stabilite firmele

executante pentru 4 obiective de investilii qi anume: construire teren sintetic de sport la $coala Ldzdreqti,
reabilitare C[min eultural Ldzdreqti, bransament gazenafirale si instalafie de incllzire la Gradinita Valea
Pechii si Instalatie de incalzire la GradinitaLazarcsti, lucrdri de anvelopare la $coala Schitu Goleqti.

Este prezentatl Ei o cerere din partea cet6fenilor din satul Loturi, inregistrat6 cu nr. 5454 I
27 .06.2017, prin care acestia solicitE construirea unui parc de joacl pentru copii, cu amplasament in acest
sat. D-l primar anun!6 cd se va reveni cu o rectificare bugetard qi dac6 fondurile bdneEti vor fi suficiente
se va derula qi o astfel de investilie.

D-l Boghez G. solicitd schimbarea unui bec ars, existent in releaua de iluminat public, in zona in
care locuieqte acesta. De asemenea solicitd ca toate punlile din zond sd fie prevdzute cu dispozitiv tip "
mdnd curentS''.



D-l Cioac6 L. Arat6 cd s-au construit incinte pentru containerele de gunoi, este un lucru bun , s6

se continuie cu astfel de lucriri.
D-l Oprescu N. Spune c6 sunt probleme cu presiunea apei potabile, trebuie verificatd releaua sd

nu fie obturatd pe undeva.
D-l Istrate S. Solicti sd fie fhcutd plata medicului pentru asistenla medicald asiguratd la ultimele

4 meciuri jucate de c6tre echipa localS de fotbal.
D-l primar anun!6 cE pe viitor asistenfa medicald a echpei de fotbal va fi asiguratd de cdtre

mediatorul sanitar. in prezent nu este asiguratS finanfarea acestui post vacant existent in organigrama
instituliei, cu fonduri de la bugetul de stat care vor fi acordate prin intermediul Ministerului Sdn6t6tii.

D-l primar anunfd consiliul local ci a fost incheiat un contract de finanlare intre OCPI Arges qi

Comuna Schitu Goleqti prin care se are in vedere alocarea unei finanldri pentru plata lucr6rilor de

inregistrare sistematicd pe sectoare cadastrale a terenurilor din extravilanul localitdfii; totodat6 solicitd
sprijin din partea consilierilor locali pentru participarea acestora la lucrdrile cadastrale ce se vor efectua
pe teren; In paralel , cu fonduri din bugetul local, se vor derula lucrlri de cadastru qi intabulare qi pe

terenurile din intravilanul localitdlii ; s-a inceput cn zona Rdul Tdrgului - Zdvoi.
Nemaifiiind disculii in ;edinfa de ast6zi pre;edintele de qedinlE declard inchise lucrdrile acesteia.
gedinfa se incheie in jurul orei 17.00.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edin{d,
BRAGA ILIUTA LEONARD

Secretar,
VLADaC4 CiriuN
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