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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26.11.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desflqurlrii gedinfei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG m. 5712019 privind Codul administrativ gi a Dispoziliei de
convocare nr. 349 I 21.11.2019.

La Eedin!6 participi un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in
funcfie. Lipseqte dl Bragd Iliuld Leonard.

La qedinfd mai participd d Mirifd Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Golegti, dl \,rl[dus[:x;,;.
Cdtdlin - secretar general al comunei Schitu Goleqtiqi in calitate de invitafi: dna Horeboiu Cristina -
inspector superior la compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale, dl Luca Ion - Eeful SCUP gi

dl. Nicoard Gheorghe - qeful SVSU.
Inainte de a se trece la ordinea de zi a qedinlei dl primar solicitd sd fie linut un moment de

reculegere in memoria dlui Bragd Ilie decedat azi26.lI.2019, tatdl dlui Brag6 Iliufd Leonard-consilier
local.

Tot inainte de deschiderea Eedinlei dl primar propune premierea solilor Dumitru Ion gi Elena,
cuplu cate a implinit in acest an 50 de ani de la incheierea c6sdtoriei, dar din eroare au fost omiEi de la
aceastd festivitate organizatd"in data de 27 octombrie2}l9 cv ocazia" Zilei Comunei Schitu Goleqti 2019".

Preqedinte de gedinfd este domnul Tudor Ion care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectul ordinii de

zi:

1. Aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a C.L. Schitu Golegti din data de
29.10.2019

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea supliment[rii valorii devizului general gi
actualizarea corespunziltoare a contractului de execufie pentru obiectivul de investifii "Re{ea de
canalizrre menajerl gi sta{ie de epurare in com. Schitu Goleqti, judeful Argeq, Etapa I".

3. Proiect de hotlrffreprivind preluarea in domeniul public comunal a terenurilor in
suprafa{I totali de 133.695 mp, care au fost administrate de S.N.C. SA Ploie,sti.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea dezmembrlrii in qapte loturi a Complexului
comercial Llziregti, identificat prin CF nr. 80135.

5. Proiect de hotlrire privind organizarea serbirii Pomului de Crlciun la unitlfile ;colare
de pe raza comunei Schitu Gole;ti, in anul 2019.

6. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul
2019.

7. Proiect de hotlrire privind revizuirea ;i aprobarea Regulamentului de Organizare gi
Func{ionare a Consiliului local Schitu Goleqti, conform prevederilor O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ.

8. Proiect de hotlrAre privind completarea componenlei echipei mobile pentru interven{ia
de urgenfl in cazurile de violen{[ domestici, aprobatl prin HCL nr.65129.10.2019



9. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii octombrie 2019 de cltre beneficiarii
Legii nr.416 12001, in comuna Schitu Golegti, jude{ul Argeq.

10. Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd doud puncte, qi anume:
-Proiect de hotlrire privind alipirea lotului cu nr. cadastral 81399 in suprafa[il de 7.192 mp

cu lotul cu nr. cadastral81400 in suprafa{I de 2.500 mp, situate in comuna Schitu Goleqti;
- Proiect de hotlrffre privind predarea cltre MLPDA prin Compania Nafional[ de Investifii

'CNI" SA, pe bazil de protocol, a terenului in suprafafl de 2.500 mp, situat in com. Schitu Golegti,
identificat conform PAD, parte din tgrenul in suprafald totalil de 9.692 mp, pentru executarea
obiectivului de investifii -Proiect pilot " SalI de sport qcolarl in comuna Schitu Goleqti, sat Schitu
Golegti, judeful Arge;".

Propunerea este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 12 puncte ;i este aprobat in unanimitate.

Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al
gedinfei ordinare care s-a desflqurat in data de 29.10.2019.

Nefiind aduse amendamente la aeesta se supune la vot gi este aprobat in unanimitate. )

2. Proiect de hotirffre privind aprobarea suplimentlrii valorii devizului general ;i
actualizarea corespunziltoare a contractului de execu(ie pentru obiectivul de investifii "Refea de
canalizare menajerfl ;i stafie de epurare in com. Schitu Gole;ti, judeful Argeq, Etapa I".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul cu nr. 9383119.11.2019 iniliate de primarul com.
Schitu Golegti, borderoul centralizator pt. obiectiwl - canalizare qi stalie de epurare in com. Schitu Golegti
qi Dispozifia de qantier nr.2 din data de 03.06.2019.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorubil din partea comisiei de specialitate nr.2.
Dl primar: Pe durata execufiei lucrdrilor de canalizare s-au ivit unele probleme. Nu sunt stabilite

in proiect racord[rile individuale. Venind dinspre DN73 spre stafia de epurare am constatat cd nu sunt
prevdzute racorddri pe partea dreaptd. Pentru oamenii de pe partea stdngd posibilitatea de branqare la
refeaua de canalizare este prin subtraversare. Am convenit sd mergem cu refeaua de canalizare pe ambele
sensuri ( stdnga, dreapta). Dac[ nu am facut acest lucru ar fi fost subtraversari numeroase cu costuri foartq
mari si cu disconfortul major al blocarii traficului pentru autocamioanele de mare tonaj ale agentilor
economici mari din zona, Fontana, Prometeu, S-a incheiat o dispozilie de gantier ( Disp. nr. 2 din
03.06.2019), au fost efectuate antemdsurdtori astfel incdt branqamentele individuale sd fie prevdzute
pentru fiecare locuin![. Din anul 2014 gi p6nd in prezent au mai apdrut gi alte case la care trebuie excutate
brangamente individuale.

Pentru situafia de lucrdri a constructorului s-a intocmit devizul general. Toate aceste diferenle ar
insuma o valoare de 138 mii lei ( fdrd TVA).

Din aceste motive au fost prevdzute rezerve pentru astfel de lucrdri neprevdzute.
Dl viceprimar. La modificarea variantei proiectului am constatat qi faptul cd cei de la CFR alri

executat lucrdrile de cadastru p6n[ pe marginea drumului.
Dl Balcd C-tin: Trebuia sd fim inEtiinlali Ei noi in legdturd cu aceste lucrdri suplimentare.

' Dl primar: Probabil vom mai avea pe viitor gi alte costuri suplimentare. Sperdm sd primim in
continuare finanfarea pentru lucrdrile de canalizare, adica rest de 40 % dinbugetul anului urmator.

Dl $ipoteanu C.: Strict pe documente; aceste lucrdri pentru dezafectare qi refacere ganluri, rigole,
qi podefe, dezafectare qi refacere beton, mi se par supraevaluate. Exemplu, tf,ierea cu magina cu disc
diamantat a betonului pentru limitarea zonei de demolare pe o lungime de 330 m, mi se pare foarte mult.
La spargerea betonului gi incdrcarea manuald mi se pare exagerat.Sunt supraevaludri.

Vreau ca impreund cu cei care au frcut antemdsurdtoarea s6 verificim cantit6li1e Ei valorile.
Dl viceprimar: Sunt de acord sd mergem impreund qi sd facem mdsurdtori.



Dl primar: Acea antemdsurdtoare a fost frcutd de cdtre proiectant, devizul centralizator de
constructer, asumat de dirigintele de santier, sunt de acord ca impreuna cu toti factorii implieati sa se
masoare in teren si sa refaca calculele, daca este cazul, pentru adoptarea solutiei suplimentarii exacte a
diferentei corespunzatoare lucrarii suplimentare pe DC 11, platite din cofinantarea bugetului local.

Dl $ipoteanu C.: Din cavza lipsei de documente qi a lipsei de transparenld, comisia de specialitate
nr.l nu a acordat aviz favorabil pentru acest proiect de hotdrAre. Propun am6narea acestui proiect de
hotdrAre pentru o qedin![ ulterioard.

Erau lucruri fireEti care trebuiau verificate. Propun sE facem o qedinld extraordinard strict pe
aceastd problemd.

Dl primar: Dacd dorili sd arraliza[i aceste valori, vom face verificdri, nimeni nu doreste sa se

plateasca lucrari neefectuate, iar Curtea de Conturi, asa cum se cunoaste imputa articolele de lucrarii
neefectuate in primul rand constructorului si evident, nici acesta nu doreste acest lucru.

Infeleg punctul dvs de vedere. Situalia de lucrdri este asumatd de dirigintele de qantier.

PreEedintele de gedinfd supune la vot propunerea de am6nare a proiectului de hotdrdre intr-o Eedinjd
ulterioard. Propunerea este aprobatd in unanimitate.

3. Proiect de hotlrffre privind preluarea in domeniul public comunal a terenurilor in
suprafaffl totali de 133.695 mp, care au fost administrate de S.N.C. SA Ploieqti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare nr. 9270115.11.2019 indiate de

primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu nr.9303115.11.2019 intocmit de dl Schiaucu
P.M., consilier juridic, adresa m. 76114.11.2019 a SNC SA Ploieqti Ei modelul procesului verbal de

predare-primire.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
DI primar: Se va prelua tot terenul dar clddirile nu fac obiectul prelu6rii de cltre Comuna Schitu

Golegti. Societatea Nafionald a C6rbunelui S.A. Ploieqti va deline in continuare acele clddiri care

urmeazl, a h vdndute in procedura falimentului. Noud ne revine obligalia de a intabula terenurile in
discufie qi de a acorda un drept de servitute de trecere pe teren cdtre clddiri gi drept de superficie asupra

clddirilor in favoarea S.N.C. Ploieqti.
Vom avea unele beneficii printre care Ei plata chiriei la Primdria Schitu Golegti de cdtre'SC

Electromec pentru o parte din terenul pe care ilutilizeazd.in prezent.

Dl Palaghiu M.: Dacd vom avea probleme qi acolo cu cadastrul efectuat de cdtre cei de la CFR?
Dl primar: Probabil cd vom avea probleme qi cu CFR-ul. Aceqtia ar fi trebuit s[ aibl proces verbal

de bund vecindtate incheiat pentru terenurile pe care le-au intabulat.
Cei de la CFR nici nu ne-au anunlat cd se va desfiinla Stalia CFR Schitu Goleqti. V-am inqtiinfat

ca am fbcut demersuri pentru menlinerea in funcliune a staliei CFR; n-am reuqit dec6t sd oblinem
infiinfarea unui Punct de oprire pe infrastructura feroviara de pe raza localitdlii noastre, insa nici pentru
acesta nu am primit, pana in prezent, aprobarea oficiala scrisa.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot5rdre qi cu 14 voturi -pentru -
este adoptatd Hofirirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 66 din 26.11.2019.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea dezmembririi in gapte loturi a Complexului
comercial Lilzilre;ti, identificat prin CF nr. 80135.

Sunt prezentate: proiectul de hotlr6re ;i referatul de aprobare nr. 9421120.112019 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti qi planul de amplasament Ei delimitare a imobilului cu propunerea de

dezlipire.
Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l Ei nr.2.
Dl primar: Chiriaqii au cerut de mai mult timp sd deJind proprietatea pirfilor din cl[dire gi a

terenului aferent acesteia.
Am cerut dezmembrareacare s-a ftcut in 7 loturi. Clddirea rcprezintdun lot din cele 7 ( lotul nr.7),

urmAnd ca sd se facd qi un releveu al construcfiei. Nu se poate trece mai departe fErE acest procedeu.
a
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Dl $ipoteanu C.: in hot6rdrea ce va fi adoptatl si se facd modificare a art.2 unde se va preciza cd
releveul se va intocmi pentru lotul nr.7.

Dl BalcE C-tin: Scopul final al acestei proceduri este vdnzarea clddirii?
Dl primar: Lotizarea complexului comercial ne este util6 Ei pentru chirii.
Dl Palaghiu M.: Nu sunt de acord c;,svdrzarca pe viitor a acestui obiectiv. SE fie efectuate lucrdri

de reparafii ale clddirii, dupd aceastd lotizare. Ne va ajuta insd doar pentru inchiriere, nu pentru vdnzare.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot. proiectul de hotdrdre qi cu 1l voturi -pentru-

;i 3 ablineri ( Balcd C-tin, Boghez G.M. ;i Dorobanlu B.F.) este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local
Schitu GoleSti nr. 67 din 26.11.2019.

5. Proiect de hotlrffre privind organtzarea serblrii Pomului de Crlciun la unitifile ;colare
de pe raza comunei Schitu Gole,sti, in anul2019.

Sunt prezentate : proiectul de hotdr6re qi referatul de aprobare rc. 9420120J12019 iniliate de
primarul comunei Schitu GoleEti, raportul de specialitate nr. 9442121.11.2019 intocmit de dl Schiaucu
P.M., consilier juridic precum gi adresa nr. 2555115.11.2019 din partea $colii Gimnaziale nr.l Schitu
Golegti.

Proiectul de hotirAre a primit avizrl favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 Ei nr.3.
Dl primar: Pentru astfel de evenimente au fost prevdzufi bani in buget la capitolul "Culturd".

Pentru " Ziua Comunei Schitu Goleqti" am oblinut sponsoriziri, astfel c[ au mai rdmas bani neutilizalila.
acest capitol, si pentru ca sponsorizarile de la cultura au facut obiectul rectificarii bugetare dupa
organizarea Zilei comunei, acordarea cadourilor pentru copii se va face cu sume provenind exclusiv din
sponsorizari.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 14 voturi -penlru,
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 68 din 26.11.2019.

6. Proiect de hotirf,re privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul
2019.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comunei Schitu GoleEti qi raportul de

specialitate m.9466121.11.2019 intocmit de dna Horeboiu C., inspector superior la compartimentul
contabilitate.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Este vorba de suma de l3 rnii lei ca urmare a depdqirii prevederilor anuale a incasdrilor

din taxa de salubrizare qi ne mai trebuie sd utilizdm suma de 2 mii lei din fondul de rezervd.bugetar6 pentru
cheltuieli de personal.

Dna Horeboiu C.: La salubrizare nu s-a plEtit nimic in plus de la bugetul local.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru-

este tdoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 69 din 26.11.2019.

7. Proiect de hotlrire privind revizuirea gi aprobarea Regulamentului de Organizare qi
Funcfionare a consiliului local, conform OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re qi referatul de aprobare nr. 9385119.11.2019 inifiate dq
primarul comunei Schitu Goleqti precum qi raportul de specialitate nr. 9386119.11.2019 intocmit de
secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l, ar.2 qi nr.3.
Dl secretar general: Conform prevederilor arl. 632 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ, consiliul local are obligafia de a-qi revizvi regulamentul de organizare gi funcfionare.
Conform noului Cod administrativ, incep6nd cu data alegerilor locale din anul 2020, se modificd

prevederile legale privind constituirea consiliului local, dispozi[iile privind dizolvarca consiliului local.
De asemenea, odati cu intrarea in vigoare a acestui act normativ sunt modific6ri privind modul de acordare



a indemnizafiilor lunare pentru gedinfe, indemnizafia pentru limita de vdrstd ce se va acorda primarului qi
viceprimarului, E.a.

Noul regulament de organizare qi funcfionare a consiliului local va fi inaintat fiecSrui membru al
Consiliului Local Schitu Golegti Ei va fi publicat pe pagina de internet a instituliei.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 70 din 26.11.2019.

8. Proiect de hotirflre privind completarea componenfei echipei mobile pentru intervenfia
de urgenffl in cazurile de violenfl domestici, aprobatl prin HCL nr.65129,10.2019

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare nr.9425121.11.2019 iniliate de
primar precum gi raportul de specialitate nr. 9427121.11.2019 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrd,re a primit aviL favqabil din partea comisiilor de specialitate rc2 gi nr.3.
Dl primar: intrucdt din eroare dl Du!6 Iulian, viceprimarul comunei Schitu Goleqti care a fost

propus pentru a face parte din echipa mobildpentru interventii de urgenta in cazurile de violentd domesticd
a fost omis din confinutul HCL nr. 65120l9,vd propun ca printr-o nou6 hotdrdre sd fie completatd
borespunzdtor componenfa acestei echipe. A fost o eroare de redactare a hotdrdrii adoptate la Eedinla
anterioar6.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegi nr. 71 din 26.11.2019.

9. Proiect de hotlrflre privind alipirea lotului cu nr. cadastral 81399 in suprafa!ilde7.192
mp cu lotul cu nr. cadastral81400 in suprafafl de 2.500 mp, situate in comuna Schitu Goleqti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re qi referatul de aprobare nr. 9526125.11.2019 inifiate de

primarul comunei Schitu Goleqti precum qi planul de amplasament gi delimitare a imobilului cu
propunerea de alipire ale celor dou6 terenuri.

Dl primar: Trebuie s[ preddm amplasamentul cdtre C.N.I., necesar pentru a obline finanlarea

obiectivului de investilii - Proiect pilot - "Sald de sport ;colard in com. Schitu Goleqti, sat Schitu Goleqti,
jud. Argeq". '

Ni se cere mai intdi sd efectudm alipirea celor doud terenuri in suprafald de 7 .192 mp ;i respectiv
2.500 mp qi sd pred6m c6tre MLPDA prin Compania Nalional6 de Investifii, suprafafa de teren necesard
pentru construirea acestui obiectiv.

Dl Tudor I.: Consider cd acest obiectiv de investilii este benefic pentru comuna Schitu GoleEti.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotir6re qi cu 14 voturi - pentra -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 72 din 26.11.2019.

10. Proiect de hotlrire privind predarea cltre MLPDA prin Compania Nafionall de
Investifii 'CNI" SA, pe bazil de protocol, a terenului in suprafafn de 2.500 mp, situat in com. Schitu
Goleqti, identificat conform PAD, parte din terenul in suprafa{I totali de 9.692 mp, pentru
executarea obiectivului de investilii -Proiect pilot " SaI[ de sport gcolarl in comuna Schitu Goleqti,
sat Schitu Golegti, judeful Argeg".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare nr. 9526125.11.2019 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi - pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 73 din 26.11.2019.

11. Informare privind lucririle efectuate in cursul lunii octombrie 2019 de citre beneficiarii
Legii nr.416 12001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeg.
Dl Nicoard Ghe. prezintd o listd cu principalele activitdli care s-au desfdgurat la nivelul comunei Schitu
GoleEti de cdtre beneficiarii de ajutor social pe parcursul lunii octombrie20l9.

Dl Nicoard: Toti oamenii au fost imparlili pe tronsoane.



Dl Viceprimar : Referitor la lucr[rile de deszdpezire, fa\d, de sezonul rece anterigr vom avea 3
lrrme cu care am incheiat contracte pentru a presta astfel de lucrdri in perioada 0l . 1 1 .201 9 -31 .03 .2820.

12. Diverse.
Dl Arsene Ilie ( invitat) anunfd cd au fost distruse proprietSlile qi izlazul din "Muscel" de cdtre

animalele dlui FEtu D. Acesta spune cd dl FStu a intrat in izlaz cu cele 25 de vaci, inainte de data
desfdqurdrii procedurii de licitafie pentru pdgune. Vrea sd qtie cine il va desp5gubi pentru faptul cA alte
animale decAt ale sale au plqunat pe "Muscel".

Dl Balcd C-tin: Pentru despdgubirile cerute trebuie sd apelali la instanfd.
Dl primar: in astfel de situafii polifia sau Parchetul cere constatarea pagubelor ca unnare a

distrugerii terenurilor.
Dl Tudor L: Nu s-au fEcut refugiile de pe Linioard.
Dl viceprimar : Acel drum a fost asfaltat de cca l0 ani Ei nu s-au ftcut refugiile p6nd acum. Le

vom face.
Dl Cioacd L.: Trebuie rcparatpodul de la Linioard;toate scdndurile sd fie prinse in cuie.
Dl primar: Se va monta o traversi, pardoseala inversa, pe unde trec rofile autovehiculelor, nu a

fost timpul frzic pana in prezent pentru aceasta actiune.
Dl Rddoi I.: Trebuie luate mdsuri cu cdinii fhrd st6pdn care au apdrut pe raza localitafli noastre.
Dl Luca I - ;ef. SCUP: Am inaintat in acest sens o adresa la Mioveni,la Zmettra, nu am primit

pdnd in prezent niciun rdspuns.
Dl $ipoteanu C.: La o gedin![ ult6rioar6, sd ne prezentafi o situafie a veniturilor qi cheltuielilor de

la Cdminul cultural Ldzdreqti.'' Am awt o discufie cu frafii Dumitrache, Sebastian si T.iviu, care spun cd nu au fost inclugi qi ei in
cadrul proiectului POCU - " Solufii concrete pentru probleme reale".

Dl viceprimar: Sunt prinqi pentru lucrdrile de cadastru. Vor beneficia astfel tot in cadrul
proiectului, de lucrdrile de refacere a locuinfelor.

Dl Balcd C-tin.: Referitor la lucr6rile de reabilitare a Cdminului Cultural Schitu Goleqti, ar trebui
s[ fie permis accesul in perimetrul gantierului pentru membrii comisiei de recepfie.

Dl primar: Vom emite o dispozi,tia astfel incAt atunci cdnd avem diferite faze intermediare de
receplie a lucr[rilor, sd fifi invitali pentru a participa la acestea.

Dl Palaghiu M.: Dac[ se executd lucrdri de cadastru in Lunca Bughii, sd facem o noud intrare
pentru aceasta.

Referitor la Complexul comercialLdzdreqti, poate este posibil ca in bugetul local al arnilti2020
sd prindem bani pentru reabilitarea acestei clddiri. Nu s-a investit nimic in ultimii ani la aceastd clddire.

Dl viceprimar: Au fost instalate camere video la intrdrile in comuna Schitu Golegti. Acum pot fi
vintalizate chiar qi numerele de inmatriculare ale autovehiculelor care tranziteazdlocalitatea noastr[.

Polifia este foarte mulgumitd pentru aceste posibilitdfi de viz;ualizarc.

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de qedin!5 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurut orci 17.45.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de;edinld,
TADOR ION

Secretar general,
vLiDUCi ciriur,t
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