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ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 29.01.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desf[gurlrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti"

$edinla este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golegti in baza

prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr.2l5 I 2001privind administralia publicd loca16, republicatS, cu
modificdrile gi completirile ulterioare gi a Dispozifiei de convocare nr. 19 I 22.01,2019.

La qedin!6 participd un numdr de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflafi in
funcfie.

La qedinf[ mai participd d-l Mirifd Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dJ :;'

Vliducd Cdtdlin - secretar ;i in calitate de invitali: d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate qi d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic.

Preqedinte de qedin!6 este domnul BragS lliufd Leonard care ia loc laprezidiu gi prezintd proiectul
ordinii de zi: !

l. Prezentarea qi aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului local
Schitu Goleqti din data de 18.12.2018.

2. Proiect de hotlrflre privind insugirea contractului de prestiri servicii de salubrizare
incheiat intre SC Financiar Urban SRL ;i UAT Schitu Golegti.

3. Proiect de hotir0re privind stabilirea salariilor de bazi pentru func{ionarii publici qi

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Gole$ti,
p...r- gi indemnizafia lunari a consilierilor locaii, incepind ", dutu de 01.01.2019. 
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4.ProiectdehotIrireprivindaprobareaPlanuluideacfiunisaulucriridbintereslocaIce
urmeazil a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.41612001, in cursul anului 2019.

5. Proiect de hotlrffre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice qi locurile in care
contravenien{ii vor presta activitlfi in.folosul comunitlfii qi pentru stabilirea locurilor qi tipurilor
de activitlfi in situa{ia executlrii sanc{iunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunit[{ii.

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea metodologiei de vinzare a masei lemnoase pe picior
din fosta U.M. Lizflregti, care apar{ine domeniului public comunal.

7. Proiect de hotlrflre privind modiflrcarea gi aprobarea organigramei ;i q statului de funcfii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, pentru anul2019.

8. Raport de activitate asisten{i personali, pentru anul2018.
9. Informare privind lucririle executate de beneficiarii Legii nr.41612001, in luna decembrie

2018.
10. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 10 puncte gi este aprobat in unanimitate. 
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Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd procesul verbal al
qedin(ei ordinare care s-a desflgurat in data de 18.12.2018.

Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot Ei este

..1

aprobat in unanimitate.
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2. Proiect de hotlrire privind insugirea contractului de prestlri servicii de salubrizare
incheiat intre SC Financiar Urban SRL qi UAT Schitu Golegti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre ;i expunerea de motive inregistratd cu rrr 489118.01.20t9,
inifiate de primarul comunei Schitu Golegti precum gi adresa nr.1923 120,12.2018 a SC Financiar Urban
SRL.

Proiectul de hotlrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 Ei
nr,2. $*j::

D-l primar: S-au adus 1200 de pubele, mai rdmdne de achizifionat diferen]a pentru satele Valea
Pechii qi Loturi.

Va trebui s[ urmdrim acele magini care incarcd gunoiul pentru cd vom pl6ti la cantitatea de gunoi
ridicatd. Estim[m cd acele cantit6ti ridicate de la pubelele individuale vor scddea comparativ cu colectarea
gunoiului in sistemul containerelor.

D-l Luca I.: in luna ianuarie 2019 s-acolectat o cantitate de 61,88 tone cu ce se va mai ridica qi
mdine varezulta o cantitate de aprox. 77,5 tone. Noi vom pldti pe luna ianuarie 25.216|ei. Pentru a ne
incadra in cheltuielile estimate nu ar trebui sd adundm lunar mai mult de 56 tone. -,,'

D-l viceprimar: se va colecta numai gunoiul menajer. Celelalte degeuri din hdrtie, sticld gi plastic
se ridicd in a 3-a zi de joi din lund.

D-l Balc[ C-tin: Referitor Ia tonaj, trecdndu-se la pubelele individuale de ce se incaseazd acea
tax[ de salubrizare per persoand? Dacd cantitatea colectat6 va f,r mai mare cine va pl[ti diferenla?

D-l primar: Va pl[ti tot primdria aqa cum s-a procedat pdnd acum, in aprox. 90% dintre situalii,
trecerea la colectarea in pubele individuale este apreciatd de cStre populafie. Acele pubele individuale sunt
acordate cu titlu gratuit.

D-l P6traqcu F.: Cine va pl6ti intreaga cantitate de gunoi menajer care se va b'olecta?
D-l primar: Cele 3400 de persoane.
Prelul stabilit este estimativ. Vom vedea cum vor sta lucrurile pe viitor qi vom regla qi valoarea

taxei de salubrizare.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 14 voturi -pentru -

;i o ablinere ( Oprescu Dorinel) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 3 din
29.01.2019. ) 
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3. Proiect de hotir6re privind stabilirea salariilor de bazl pentru funclionarii publici qi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti,
precum gi indemnizafia lunarfl a consilierilor locali, incepind cu data de 01.01.2019.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre gi expunerea de motive cu nr. 417 I 16.01.2019 inifiate de
primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu nr. 418 I 16.01.2019 intocmit de secretar,
raportul inregistrat cu ff. 419116.01.2019 intocmit de compartimentul financiar - contabil qi procesul
verbal nr.390116.0l.2Ol9 incheiat intre conducerea Primdriei Schitu Goleqti gi reprezentalii iaiarialilor
din institulie. .:i,.,

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr. l,nr.2 Ei nr.3.
D-l primar: Pentru cd salariul minim garantatin platd se mdreqte incepdnd cu 01.01 .2}l9,hot5rdrea

de consiliu este efectul acestei majordri. Propun o majorare a salariilor ct9,47%o. La aceasta se mai adaugd
indemnizalia pentru hrand, deci in total cregterea va fi cu 15%. Dacd anul trecut cheltuielile de personal
au fost in valoare de 1,45 milioane, anul acesta vor fi de 1,7 milioane.

Veniturile proprii vor fi in jur de 30 miliarde ( ROL). Pentru investifii dintr-un excedent de 28
miliarde (ROL) avem 18 miliarde pentru: canalizare, cdminul cultural Schitu Goleqti, podul de la Valea
Pechii, apa potabild in satul Loturi. i,ia 
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D-l Tudor I.: in ritmul acesta, peste 2-3 mandate, in buget nu vor mai fi bani decdt pentru salarii.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 vituri -pentiu'-

este adoptatd Hotdrdreu Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 4 din 29.01.2019.



4. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrlri de interes local ce
urmeazl a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.41612001, in cursul anului 2019,

Sunt prezentate : proiectul de hotdr6re impreund cu anexa la acesta qi expunerea de motive a
primarului comunei Schitu Golegti inregistrat[ cu nr. 489/ 18.01 .2019.

Proiectul de hotSrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi nr.3.
D-l primar: Aceastd hotdr6re se adopta in fiecare an. Ne-am propus incd de anul trecut sI facem

niEte copertine pentru staliile de autobuz. Beneficiarii Legii m. 416 I 2001vor fi folosili in continuare qi
pentru colectarea gunoiului acolo unde autospeciala operatorului de salubrizare nu are acces.

D-l viceprimar: Printre altele, ne-am propus sE extindem refeaua de alimentare cu apd pe ulifa
Cdrstoiu, sd l[rgim spa]iul din domeniul public situat in fala SC Fontana.

D-l Tudor I.: Sd avem in vedere gi cele doud puncte de pe Linioara. Sd nu mai avem maqini
stalionate peste tot.

D-l viceprimar: V5 informdm cd sdptdmdna trecutd am trimis 3 adrese la cetdleni din satul Loturi;
le-am acordat un termen pAnd in data de 15,02.2019 ca sd ridice acele maqini stalionate necorespunzdtor
pe domeniul public.

D-l Tudor I.: $i la noi in comund sunt arbori inalfi care trebuie t1tiali. 
:

D-l Nicoard Gh.: ln ultimele 2 luni am tliat deja doi nuci care aveau ramurile foarte mari; vom
continua aceastd acfiune.

Nemaifiind discufii la acest punct.se supune la vot proiectul de hot6rdre cu modific6rile propuse qi
cu 15 voturi -pentru - este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 5 din 29.01.2019.

5. Proiect de hotlrflre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice gi locurile in care
contravenien{ii vor presta activitlfi in folosul comunitlfii ;i pentru stabilirea locurilor qi tipurilor
de activitlfi in situa{ia executirii sanctiunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunitflfii.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu nr. 552 I 21.01.2019 inifiate de
primarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit avizt:J favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.
D-l primar: Aceastd hotdrdre a mai fost adoptatl in anii anteriori dat trebuie aCtualizatd,. Sunt multe

persoane care au amenzice au fost transformate in ore de muncd in folosul comunitdlii. De as'emenea surit
condamnafi care au primit ca mdsurd complementar6 prestarea de muncd in folosul comunitSlii.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentra -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegti nr. 6 din 29.01.2019.

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea metodologiei de vdnzare a masei lemnoase pe picior
din fosta U.M. Llziregti, care aparfine domeniului public comunal.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re ;i expunerea de motive cu nr. 630122.01.2019 inifiate de
primar, un.*i la proiectul de hotdrdre privind Metod-ologia pentru atribuirea contractului devdizare m'isd
lemnoasd pe picior din pldurea situatd in zona fostei Unitdli Militare dinLdzdreqti, impreuni cu caietul
de sarcini intocmit de secretar.

Proiectul de hot[r6.re a primit aviz favorubil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

D-l primar: Avem amenajament silvic care s-a intocmit qi pentru zona fostei Unitdli Militare
Ldzdreqti. Volumul de masd lemnoasd care a fost marcat pentru anul acesta este de 471mc.

Nu am stabilit prelul de pornire la licitalia p
Ne-am g6ndit sd pornim de la un pre! de 150

dacd vom obline un pref bun de cdteva zeci de mii I
D-l $ipoteanu C.: Condiliile de exploatare su

scdzut.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Si cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 7 din 29.01.2019.
a
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7. Proiect de hotir6re privind modificarea qi aprobarea organigramei qi a statului de funcfii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Schitu Golegti, pentru anul20L9.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre cu cele doud anexe, Nota de fundamentare cu nr. 379 I
16.01.2019 intocmitd de primarul comunei Schitu Golegti qi raportul de specialitate cuff. 380 / 16.01 .2019
intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.
D-l primar: Vom renunla la o parte din acest proiect de hotdrdre, anume la transformarea postului

contractual de consilier juridic in funclie publicd de execufie de consilier juridic. Pentru aceasta avizul
Agenfiei Nafionale a Funclionarilor Publici este negativ. Propunem totuEi sd avem incluse in organigramd
un numdr de 20 posturi de asistent persbnal pentru ingrijirea persoanelor cu handicap grav. Asistenlii
personali nu sunt incluEi in num5rul total de posturi aprobat de cdtre Institulia Prefectului - jud. Arge$
pentru UAT Schitu Goleqti.

Nemaif,rind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotir6re gi cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. I din 29,01.2019.

8. Raport de activitate asistenfi personali, pentru anul2018.
Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre inifiat de primarul comunei Schitu Golegti qi raportul de

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

D-l primar: incepAnd cu anul acesta asistenlii personali angajali la Primdria Schitu Golegti vor
beneficia de o cregtere salariald cu l\Yo, de vouchere de vacanfd qi de indemnizafie de hran[.

9. Informare privind lucririle executate de beneficiarii Legii nr. 416 t 2001 in luna
decembrie 2018.

Sunt prezentate toate lucrdrile care au fost efectuate cu benehciarii de ajutor social din comuna
Schitu Goleqti, pe parcursul lunii decembrie 2018, conform situaliei inaintate in cadrul documenta{iei
pentru gedin!6.

10. Diverse
Este prezentat[ cererea d-lui Stoican Cristian din satul Valea Pechii care solicitd sd pdquneze cll

animalele sale qi ale altor cet6leni din comund", pe zdvoiul RAului Tdrgului intre punctele : pod Valea
Pechii 9i pod Ldzlreqti.

D-l Tudor I.: DacS solictd sI pSguneze cu animalele de la Podul din Valea Pechii, apoi de acolo sE

fie; sd nu mai stea cu animalele prin alte locuri.
D-l Pdtragcu F.: Trebuie sd avem o discufie mai serioasl cu crescdtorii de animale, referitor la

pdqunatul in comuna Schitu Goleqti. Nu mai putem trece pe nicdieri din catza c6inilor acestora.
D-l primar: Referitor la investilia - Pod in Valea Pechii in punctul "Costea", avem inscrise douS

firme eligibile. S-au solicitat clarificdri, termenul de rdspuns la acestea este 30.01 .2019.
In condilii normale, in doud sdptlm6ni vom cunoaqte care este executantul acestor lucrdri de

investilii.
\' Pentru Cdminul cultural Schitu G.oleqti data de 31.01.2019 este termenul limita pentru clarific6ri.

Estimdm ca in luna februarie sd avem incheiat un contract de execufie lucrdri qi pentru acest obiectiv de
investilii.

Pentru satul Loturi s-au eliberat extrase de carte funciard pentru Schitu Goleqti - zona staliei de
pompe qi pentru Cdmpulung - strada Decovilului.

In momentul in care vom avea intreaga documentalie vom solicita de la Consiliul Judefean Arggq,
certificatul de urbanism pi autoriza\ia de construire. Dupd obfinerea avizului vom incepe qi execdlia
lucrdrilor.



D-l Cioacd L.: Ar fi necesar sd construim o camerd mortuard pe l6ngd biseriiile din comuna Schitu
Goleqti. Trebuie alocali bani de la buget in acest scop.

D-l viceprimar: Pentru aceasta este necesard ;i construcfia unei toalete.
D-l Rddoiu I.: Pe ulila Tdnlseqti nu s-a asfaltat corespunzdtor de la inceput, mai este necesar un

strat de asfalt.
D-l primar : Trebriie sE vedem ce sume vor fi alocate in acest scop. Nu s-a asfaltat nici in Poiana

Sorii. Vom vedea in acest an.
D-l Rddoiu I.: Trebuie ca fiecare cetdlean sd-qi facd curdlenie in fala cur,tii din gospoddria proprie.
D-l Fdtu D.: in satul Loturi trebuie executate ganlurile betonate pentru scurgerea apelor pluviale.
D-l primar: Noi am fost la o qedin!6 cu Pregedintele Consiliului Judelean Argeg $i am solicitat qi

extinderea relelei de gaze naturale in satul Loturi. Se pare totugi c[ pentru extinderea relelei de gaze se

vor folosi numai fonduri de la bugetul local.
D-l Pdtra;cu F. : Ce facem cu terenul de la fosta U .M. Ldzdregti solicitat de d-l Lupaq C. Am infeles

cd acesta nu mai lucreazd,Ia SC Fontana. CAnd va mai veni la fosta U.M.Ldzdreqti trebuie sIJ invitdm la
gedinJa consiliului local.

D-l primar: D-l Lupaq C. va fi invitat la o qedinfd viitoare a consiliului local.
D-l Pdtragcu F.: Pentru lucrdrile de desz6pezire trebuie intervenit mai bine. N-ar trebuie fEcutd

receplie gi pentru astfel de lucr6ri?
Referitor la solicitarea d-lui Cioac6 L., pe l6ng6 camera mortuard pentru biserici ne mai trebuie

Ei o sal5 de mese qi bucdtdrie.
D-l Dorobanfu B.:.Doresc sd qtiu dacd noi mai acorddm ajutoare de urgen[6. i ,

D-l primar: Au fost acordate ajutoare de urgen!6 prin Dispozilia pimarului comunei Schitu
Goleqti. S-au acordat deja doud ajutoare de urgenf[ pentru refacerea unor locuinfe afectate la incendiu.

D-l Balcd C-tin: Trebuie felicitafi cei care au efectuat lucrdrile de deszlpezird.
D-l Palaghiu M.: Referitor la epidemia de gripd care este situafia la qcolile din localitatea noastr6?
D-l primar : Avem un singur caz de gripd la un elev, dar nu a fost depistat cu acea tulpinS

periculoasd. Sunt copii care n-au frecventat scoala fiind retinuti acasa de parinti de teama contaminarii cu
virus.S-ausolicitatacestesitua1iidec6treInspectoratu1$colarJude!eanArgeq.

D-l Palaghiu M.: Parohiile vor solicita in acest an bani pentru construcfie sal6 de mese. 
,ii

S-au inmullit fuiturile in zona Tdrgului sdptdm6nal.
D-l primar: Conform datelor de la politie sunt deja nigte suspecli din ruddrie.

Nemaifiind disculii in ;edinfa de ast[zi pregedintele de qedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17,.20.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Preqedinte de gedin(d, . Seqetal, _ ,

BRAGA ILIaTA LE0NARD vT,ToacA ciTiuN
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