
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28.0L.2020, la sediul consiliului local cu ocazia desflquririi ;edin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

onvocat6 de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
12019 privind Codul administrativ Ei a Dispozifiei de

silieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in

Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vl6duc6"x'*
C[t6lin - secretar general al comunei Schitu GoleEti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina - inspector
superior la compartimentul Contabilitate, impozite Ei taxe locale, dl Luca Ion - qeful SCUP qi dl. Nicoard
Gheorghe - getul SVSU.

Mai participdca invitafi, in calitate de reprezentanli ai Proiectului de Parteneriat Public Privat
privind implementarea Sistemului informatic integrat la nivelul jude,tului Arge$ : dl. Dumitru Nicuqor {
Eef birou informatic in cadrul Consiliului Judelean Argeq qi din partea SC ARA Software Group SRL dna

. Rodica Lazil Rapisca - director general ;i dna Mihaela Gheorghe - manager proiect .'' i'l

r , . . Presedinte de sedint6 este domnul Brag6 Iliuf6 Leonard care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectu{

1. Aprobarea
17.12.2019.

"i)
procesului verbal al ;edinfei ordinare a C.L. Schitu Gole;ti din data de

{iirdili;i

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea incheierii actului adi{ional la Contractul dd

Asociere in vederea realizirii qi implementlrii Sistemului informatic integrat la nivelul jude{ului
Arge;.

3. Proiect de hotlr6re privind aprobarea Regulamentului privind incasarea taxei speciald
de salubrizare pentru contribuabilii persoane fizice, la nivelul comunei Schitu Golegti, judejul
Argeg. ]

4. Proiect de hotlrire privind stabilirea salariilor de bazil pentru funcfionarii publici qri

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Golegti

;.., ,. gi al serviciilor publice aflate in subordinea consiliului local, incepffnd cu data de 01.01.2020.1"; 5. Proiect de hotlrflre privind stabilirea ulifelor Ei drumurilor locale ce vor face obiectui
investi{iei - "Extindere retea de gaze natarale", in comuna Schitu Gole;ti, judeful Argeq. I "?,,,,,.,.,,

6. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrlri de interes local ce

urmeazl a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.41612001, in cursul anului 2020. s

7. Proiect de hotirffre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ;i locuiile in carti
contravenienfii vor presta activitlfi in folosul comunitlfii qi pentru stabilirea locurilor gi tipurilor
de activitifi in situa{ia executirii sanc{iunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosqf
comunitltii locale. I

8. Proiect de hotlrflre privind modificarea obiectului contratului de inchiriere nr,
6347t07.08.2018 incheiat intre Comuna Schitu Goleqti qi Cojocariu Florentina. :

t



;

i
9. Proiect de hotlrffre pentru modificarea HCL Schitu Gole,sti nr. 48127.08.2019 privind

atribuirea in folosin{I gratuitl cltre Biserica Lilzdreqti a unui teren intravilan in suprafaf_l 0g
139,60 mp, amplasat in Tirgul slptimAnal Lizlreqti care aparfine domeniului public comunal, in
vederea construirii unei trapeze -"SalI de mese cu bucltirie" ;i o camerl mortuarl, pentrrl"
enoriaqii parohiei.

1.0. Proiect de hotlrflre privind aprobarea structurii re{elei ;colare a unitfl{ilor de
invlflm6nt de stat ce vor func{iona pe raizr comunei Schitu Goleqti, judeful Argeq, in anul scolar
2020-2021.

11. Proiect de hotlrire privind aprobarea demollrii construc{iei C3 ( gogoqerie) din Tflrgul
siptlmflnal Lizlre,sti aflatd in domeniul public al comunei Schitu Gole,sti, judeful Arge;.

12. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii decembrie 2019 de cltre beneficiarii
Legii nr.416 l200l,in comuna Schitu Golegti,.jude{ul Argeq. ,

13. Diverse. ri

i't Se supune la vot proiectul ordinii dezi cucele 13 puncte qi este aprobatinunanimitate. fI 1lI

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comune iprezintdprocesul verbai
al qedinfei ordinare care s-a desflgurat in data de 17.12.2019.

Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot gi este aprobat in unanimitate. i:'

r

2. Proiect de hotirire privind aprobarea incheierii actului adifional la Contractul de

Asociere in vederea realizlrii qi implementlrii Sistemului informatic integrat la nivelul judefulul
Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre Ei referatul cu nr. 477120.01.2020 iniliate de primaruf

comunei Schitu Golegti, raportul de specialitate cu w. 478120.01.2020 intocmit de secretar qi adresa de

informare pentru anul2020 privind continuarea imp
pi.t.u SC ARA Software Group SRL inregistratd la

Proiectul de hotdr6re propus a primit aviz
m.2.

Dl primar: Pentru qedinla de astlzi am invitat reprezentanli din partea Consiliului Judefean Arge;

Ei din p{teacompaniei SC ARA Software Group SRL, membrii in cadrul proiectului de parteneriat public.
privat. in fiecare an se incheie act adilional la contractul de asociere privind implementarea Sistemului
informatic integrat la nivelul jude,tului Arge$. Dorim ca invitalii noqtri sd ne prezinte, cu argumente, noilQ

tarife propuse pentru anil 2020, pentru ia tula de anul 2019 noile tarife sunt mai mari cu 19 % pentnJ

aceleagi servicii informatice
Dna Rodic a Lazdr Rapisca- director general la ARA Software Group SRl(invitat): in bazd

proiectului de parteneriat public privat la care afi aderat in anul 2005, beneficiali de un numdr de 11,

module software care includ un ff. de 19 submodule. Nu s-au perceput majordri in ultimii 7 ani.ln ultimii
4 ani s-a aplicat qi un discount. in anul 2020 nttse va mai tttetlirre acest diicount dat fiind numdrul foartq
mare de servicii, cregterea salariului minim pe economie precum Ei a salariului mediu brut pe economid
care stau labaza algoritmului de calcul pentru aceste servicii.

Dl.primar: Cate UAT-uri din Arges mai fac parte din proiectul Consiliului judetean?

Dl.Nicuqor Dumitru - qef birou informatic in cadrul Consiliului Judefean Arge$ ( invitat):
Din punctul de vedere al C.J. ArgeE noi suntem parte a acestui proiect de parteneriat public- privat

in care vom investi in continuare. in prezent, sunt 84 de localitdli afiliate in cadrul acestui proiect. tdeeil
este sd rdm6nem tofi integrali.

Dl Cioacd F.L.: Algoritmul de calcul pentru serviciile fumizate este gi in funclie de numdrul dq
locuitori? i

Dna dir. Rodica Lazdr Rapisca : ln primul rAnd serviciile de asistenld implici suportul de aplicalie';



Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Golegi nr, 3 din 28.01.2020.

3. Proiect de hotirflre privind aprobarea Regulamentului privind incasarea taxei speciale
de salubrizare pentru contribuabilii persoane fizice, la nivelul comunei Schitu Golegti, judelul
Argeg.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei referatul de aprobare rrr. 475120.01.2020 iniliate
primarul comunei Schitu Goleqti precum qi raportul de specialitate cu nr. 476120.01.2020 intocmit
secretar.

.,:,, Proiectul de hot[r6re a primit avrztil favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi nr.2.

Dl primar: prin hot5rdrile anterioare am stabilit nivelul taxei de salubrizare la valoarea de

5,5 leiipersoand/lund pentru colectarea la pubeld individuald Ei 5 lei/persoand/lund pentru colectarea ld
container.

Prin acest regulament incercdm s5 incasdm aceast6 taxl speciald de la un numlr de 3660 persoane

plEtitoare aqa cum sunt stabilite prin contract. Din populafia totald de 5l2l persoane nu putem sc6dea

decdt 1461 persoane.
in luna ianuarie vom stabili nr. de persoane pldtitoare inbazaevidenlelor primare ale Registrului

agricol iar in lunile martie-aprilie salarialii primiriei vor verifica in teren numdrul de persoane plititoare.
Vom avea la noi qi anexa prezentatAla regulament unde se inscriu persoanele scutite care sunt plecate diii
localitate.

Sunt situalii in care avem familii cu mai mult de 5 persoane inregistrate, in acest caz propunem ca

taxa de salubrizare ce se incaseazdsdfie pentru max. 5 persoane/gospoddrie.

Pentru locuitorii din cdtunul Ruddrie unde colectarea gunoiului menajer se face la containei
propunem cataxade salubrizare sd fie incasat[ pentru max.2 persoane/gospod[rie.

Se va renunla la art.1 din proiectul de regulament in sensul cd persoanele prevdzute la art.485 din

Codut fiscal nu vor fi scutite de la plata acestei taxe. Oricum avem foarte pufine canxi de acest fel. I

Dacd md intrebali de num6ru1 persoanelor care lucreazd in strdindtate gi care pot fi scutite de ld
plat6, imi este foarte greu s6 vd dau un r6spuns

Dl Oprescu N.D.: Dupd efectuarea recens dntului din poart6 in poartl pe care il veli efectua iri
lunile martie-aprilie, trebuie sd afiqali pe site-ul prim[riei lista cu persoanele pldtitoare. Mai arata ca nu a
platit taxa de salubritate pe 2019 ;i-n, o ru plati decat dupa ce o platesc toti beneficiarii serviciului dd

salubritate.
Dl primar: Desigur, se poate afiEa pe site matricola cu debitorii pe fiecare familie. I

l;'l Dl $ipoteanu C.: Referitor la actele doveditoa in regulament nu se face referir,e la
Legea m.^leZnOt8 privind protecfia persoanelor la prelucrarea datelor cu caractd{
personal. In hotdr6rea ce se adoptd trebuie s[ se reg erile acestei legi.

Eu consider c[ cel mai indicat ar fi sd percepem un tarif unic per persoand.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentra -
este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 4 din 28.01.2020.

4. Proiect de hotirflre privind stabilirea salariilor de baz[ pentru funcfionarii publici gi

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Gole,sti

,si al serviciilor publice aflate in subordinea consiliului local, incepflnd cu data de 01.01.2020. i
Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul cu nr. 455117.01.2020 iniliate.de primarul

cpmunei Schitu Golegti, raportul de specialitate cu nr. 457117 .01.2020 intocmit de secretar, raportul cu
nr.456ll7 .01.2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil qi procesul verbal cu nr. 454117 .01.2,02A
incheiat intre conducerea prim6riei gi reprezentanlii salariafilor privind consultarea in vederea stabilirii
salariilor debazd,ale funcfionarilor publici qi ale personalului contractual incep6nd cu data de 01.01 .2020.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi nr.2.

de

de



Dl primar: Aqa cum s-a procedat qi anul trecut, la Prim6ria Schitu Golegti salariile de bazd s-au

stabilit prin inmullirea coeficienjilor de referinlI specifici pentru f,recare funclie cu salariul minim brut
garantaf in platd. S-a oblinut astfel o cregtere salariila crtT,i%opentru fiecare salariat. I

: 
Dl $ipoteanu C.: Bu cred cI prin aceastd majorare procintuald se m6resc diferenfele procentqal{

in condifiile in care salarialii au aceleagi posturi. ':

Dl primar: Pentru anumiti salariati fiqa postului o sd fie mai inc6rcatd pentru ca, spre exemplu,
incepand clu01.02.2020 consilierul juridic se transfera la o alta institutie publica si eu am fost de acord cu
acest transfer, chiar daca de acum o sa mai fac si eu munca de specialitate juridica, cum de altfel, mai si
fac, cel putin, la nivel de indrumare.

Dl $ipoteanu C.: Ar fi necesard o noud fige a postului pentru salariat; este o medie care reduce

diferenla intre salariafi.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot. proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -Pentru-,

este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 5 din 28.01.2020. 
,,

5. Proiect de hotlrffre privind stabilirea ulifelor qi drumurilor locale ce vor face obiectul
investifiei - "Extindere refea de gaze naturale", in comuna Schitu Gole;ti, jude(ul Argeg. r", I

Sunt prezentate : proiectul de hotdrAre qi referatul de aprobare nr. 545121.01.2020 inifiate de

primarul comunei Schitu Goleqti precum gi cererile unor cetdleni din comuna Schitu Gole;ti care solicit[
l

extinderea refelei de gaze naturale pe drumurile gi ulifele unde iqi au domiciliile.
Proiectul de hotArdre a primit avinifavorabil-din partea comisiei de specialitate nr.l. 1

Dl primar: Am solicitat extinderea relelei de gaze naturale pentru incd 6 drumuri locale.

in februarie 2019 arnprimit ordinul de incepere pentru Ulila Radu; probabil pana in vara o sa intrd
in lucru Ulila Povernei gi Ulila Balcd. O sd le finalizdm gi pe acestea.

Dl Tudor I.: CAnd se va intocmi proiectul pentru satul Loturi sd trecem toate drumurile de acolo.1

Dl. primar-Vor h prinse toate, Uiita Costei-Valea Pechii, Ulitele Baier si Priboieni din Loturi. 
,

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre Ei cu 15 voturi -penlrt '
este adoptatd Hotdrhrea Consiliulai Local SchUu Gole;ti nr. 6 din 28.01.2020. i

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de acliuni sau lucrlri de interes local cd

urmeazl a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.416t2001, in cursul anului 2020. i
Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare nr. 507120.01.2020 iniliate de

primarul comunei Schitu Goleqti gi raportul de specialitate cu m.587121.01.2020 intocmit de secretar. .

Proiectul de hotdrdre a primit avrzfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.2 qi nr.3.
Dl primar: Acest plan de acliuni sau lucrdri se adoptd anual qi se comunicd la Agenlia Judelean5

pentru Pl6!i qi Inspeclie Sociald Argeq. in prezent mai avem in platd 90 dosare de ajutor social.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu 15 voturi -pentru+
esteadoptatdHofirareaConsiliuluiLocalSchituGole;tinr.7din28.0l.2020.

d} 7. Proiect de hotlrire privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ;i locurile ir, 
"q.Jcontravenien{ii vor presta activitlli in folosul comunitlfii qi pentru stabilirea locurilor qi tipuriloq

de activitlfi in situa{ia executlrii sancfiunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunitifii locale.

Sunt prezentate: proiectul de hot[rdre gi referatul de aprobare m. 479120.01.2020 iniliate de

primarul comunei Schitu Golegti gi raportul de specialitate nr. 480120.01.2020 intocmit de secretar.
Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.

Dl primar: $i aceast6 hotdrdre se actualizeazd anual intrucdt avem obligalia si o comunicdni
instanlelor de judecatd sesizate cu cereri pentru inlocuirea amenzii contravenlionale cu sancfiunea prestdrii

de muncS in folosul comunitAfli, precum si Serviciului de Probatiune Arges care pun in executard

mandateledecondamnarepenalalamuncanerenuneratainfolosulcomunitatii.



',)
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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. I din 28.01.2020,

8. Proiect de hotlrflre privind modificarea obiectului contractului de inchiriere nr.
6347107.08.2018 incheiat intre Comuna Schitu Goleqti gi Cojocariu Florentina.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re qi referatul de aprobarew.577l2l.0l.2020 iniliate de primar
gi cererea dnei Cojocariu Florentina inregistratd la Primdria Schitu Goleqti cu nr. 108/08.01.2020.

Proiectul de hotdrire a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l gi nr.2. 
:r

Dl primar: Dupd cum qtifi Parohia Ldzdregti a oblinut aprobarea pentru construirea unei trapeze
(sal[ de mese cu bucdtdrie) Ei a unei camere mortuare. Dar spaliul necesar stabilit inilial este insuficient
pbntru un asemenea obiectiv.

Dna Cojocariu F. a renunfat la spafiul inilial care a fEcut obiectul contractului de inchiriere nr.

6347107.08.2018 qi prin proiect a recurs la un container. Va primi in schimb alt teren avdnd aceaqi

suprafafd situat sub ;opronul din t6rgul sdptSmdnal. Se schimb6 practic doar amplasamentul, celalte clauze
contractuale rdmdn nemodif,rcate.

Nemaifiind discuJii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 15 voturi -pentru':
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 9 din 28.01.2020. 

i

9. Proiect de hotlrffre pentru modificarea HCL Schitu Goleqti nr. 48127.08.2019 privind
atribuirea in folosin{I gratuiti cltre Biserica L5rzilreqti a unui teren intravilan in suprafa{n de

139,60 mp, amplasat in Tirgul slpt[mffnal Lizlregti care apar{ine domeniului public comunal, in
yederea construirii unei traper.-"Sull de mese cu buclilrie" qi o camerl mortuarl, pentrt]
ehoria;ii parohiei.

Sunt prezentate: proiectul de hot[r6re qi referatul de aprobar e m . 637 122.01 .2020 iniliate de primar
precnm qi raportul de specialitate nr. 638122.01.2020 intocmit de secretar. I

Proiectul de hotdr6re a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3.'

Dl primar: Hot6rArea adoptat6 inilial era pentru o suprafald de 139,6 mp atribuitd cu titlu gratuit
Parohiei Ldzdreqti. Ulterior prin addugarea spaliului cedat de dna Cojocariu F. spaliul alocat pentru

construirea trapezei qi a camerei mortuare va fi de 179,6 mp. Se impune astfel incheierea unui nou contract
de fol

15 voturi -penfiu J
rl

este a , 
.i

,,; 10. Proiect de hotlrire privind aprobarea structurii re{elei qcolare a unitlfilor dd
invi(imflnt de stat ce vor funcfiona pe r^z^ comunei Schitu Goleqti, judeful Argeg, in anul ;colar
2020-2021. :

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare nr. 541120.01.2020 iniliate de

primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu w. 544120.01.2020 intocmit de secretar
precum qi adresa m" 226184117 .01.2020 inregistratd la Prim5ria Schitu Golegti cu nr. 521120.01.2020 prirt
care se acordd avizul conform al Inspectoratului $colar Judefean Argeq la proiectul de hotdr6re referitor
la structura relelei qcolare a unitdlilor de inv[ldmdnt din comuna Schitu Golegti in anul qcolar 2020-2021:

Proiectul de hotdr6re a primit avrz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.3.
Dl primar: Aceastd hotdrdre se adopt[ in fiecare an pentru anul qcolar urmdtor numai dupd

obfinerea avizului conform din partea Inspectoratului $colar Judefean Arge$. Practic aceastd refea gcolar{
a un colar precedent. *' cu 15 voturi -Pentrut
este

5



11. Proiect de hotlrffre privind aprobarea demollrii construc{iei C3 ( gogoqerie) din Tffrgul
slptlminal LIzIreqti aflatl in domeniul public al comunei Schitu Gole;ti, judeful Argeq.

Surt prezentate: proiectul de hotdrAre Ei referatul de aprobare m. 598122.01.2020 inifiat'e de

primarul comunei Schitu Goleqti precum qi raportul de specialitate cu ff. 599122.01.2020 intocmit de

secretar.
Proiectul de hotdr6re a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.3.
Dl primar: Construclia era deja cadastratd; se impune demolarea ei pentru a se crea spafiul necesar

solicitat de bisericI. Se renun!6 qi la gard. Ideal ar fr catrecerea din bisericd spre clddirea ce se va construi
(trapezd * camerd mortuard) sd se facd prin cimitir.

Nemaihind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru-
esteadoptatdHotdrdreaConsiliuluiLocalSchituGole;tinr.12din28.0l.2020.

12. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii decembrie 2019 de cltre beneficiaril
Ilegii nr.416 t200l,in comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq.

Dl Nicoard Ghe. prezintd o list6 cu principalele activitdli care s-au desfE;urat la nivelul comunei'.
Schitu Goleqti de cdtre beneficiarii de ajutor social pe parcursul tunii decembrie 2019. l

13. Diverse.
Dl primar: Intenfiondm ca in data de 11 februarie 2Ol9 sd facem qedinfa Consiliului local pentnl

aprobarea bugetului. Vom face mai inainte o gedin!6 pe comisii si o dezbatere publica. Cu titlu informativi
bugetul local pentru anul2020 totalizeazd 17,9 mil.lei la partea de venituri din care 4,41 mil.lei pentru
funclionare ;i 13,5 mil. lei pentru dezvoltare iar lapartea de cheltuieli s-au prognozat resurse pentru

functionare cdt gi pentru dezvoltare in suma totald de 19,3 mil. lei Excedentul este de 1,4 mil. lei.

Referitor la obiectivele de investilii aflate in derulare, sper6m ca in lunile mai-iunie sd finalizdm

primul tronson la canalizare, $i la reabilitarea Cdminului cultural Schitu Goleqti st6m foarte bine, in iulief
august se va finaliza. .r

in zilele trecute am fost la MLPDA gi am discutat despre situatia proiectelor pe care le-am depu5

pe FDI pentru canalizare menajera si extindere retea gaze pe Loturi, daca exista posibilitatea ca acestea sa

fie prinse in alte programe guvemamentale, precum si stadiul proiectelor noastre depuse pe POR si la CNI,
pentru salile de sport.

O veste buna este ca cadrul Programului Operalional Regional (POR) obiectivul - "Construird
sala de.sport Ecolard la $coala Gimnaziald Ldzfueqti, comuna Schitu GoleEti, jud. Argeq", proiectul a fost
declarat eligibil in 2018 dupa care s-a suspendat evaluarea economico-financiara datorita depasirii
plafonului de finantare" Ni s-a comunicat faptul cI procesul de evaluare, seleclie qi contractare pentni
cererea de finanfare va continua cu demararea etapei de evaluare tehnico-financiardintrucat s-au realocat
peaxal0.1_Investitiiineducatie,sumede1aalteaxepentrucarenus-aucerutfinantari
t. La CNI, documentatia de sala de sport la Scoala Schitu Golesti a trecut de CTE de la CNI si estij

comunicata MLPDA pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici, etapa preliminara scoaterii de

Trebuie sd continuim lucrdrile la releaua de canalizare chiar gi cu fonduri din bugetul local.
Pentru extinderea de gaze in Valea Neagrdqi Loturi s-a desfiinfat Fondul de Dezvoltare Ei Investifii

( FDI); h2020 se va deschide programul PNDL-3 numai pentru infiintari si extinderi retele de gaze. Nd
trebuie urgent Studiul de Fezabilitate. Aceastd investilie privind extinderea de gaze va costa aprox. 1-1,2

mil. lei, cu titlu de cofinantare si I

Dl Palaghiu M.: Comis re atribuliuni qi activitatea dd

invd!6mdnt, s-a deplasat la $coal a verifica modul de respectare {
condiliilor de igienS. 1

1,, Este intrefinutl curdfenia cu mici observ ii. Am recomandat sd fie completate cu material€

igienico-sanitare (sdpun q.a.) toate grupurile sanitare, in special acolo unde se spald copiii. ' "'j
6'



Este bine sd menfinem in permanenfd legdtura cu qcoala.

Dezinsecjie gi deratizare se poate face dar numai in perioada in care copiii sunt in vacan!6.
Dl. Tudor I.: Ce facem cu podul de la Linioara?
Dl primar: S.F" este executat. Avem 4 scenarii. in niciunul dintre acestea costurile nu sunt mai

mici de 3 mil. lei.
Ldfimea podului trebuie sd fie de 5 m. Noi vom incerca sd acces6m fonduri qi prin Programele

europene 2021-2027. Vom avea proiectele preg[tite astfel incdt s5 putem prinde finanfarea pe una din
aceste axe.

Dl. Balcd C-tin solicitl extinderea iluminatului public qi in zona dinspre drumul de legatura pe

zavoiul din aval de podul Valea Pechii.
Dl primar: Putem ataca problema iluminatului public astfel inc6t sd devind mai eficient si mai

performant.
Dl Dorobantu B. solicitd ca la Eedinfa ordinarS de luna viitoare sd fie prezentatd o list5 cu angajafii

remunerafi in cadrul proiectului POCU - " Solulii concrete pentru probleme reale" c6t ;i cu angajafii din
cadrul primdriei carc fac parte din echipa de implementare a proiectului. De asemenea la firmele
inregistrate cu debite sd fie ahgate qi numele celor care le administrcazd. J

Dl $ipoteanu C. solicit6 tot pentru sedinla ordinari de luna viitoare o listi cu persoanele care au

incheiat contracte in cadrul proiectului POCU - "Solulii concrete pentru probleme reale" de la inceputul
implementdrii proiectului p6nd la sfArgitul lunii ianuarie 2020. De asemenea doregte sd afle care sunt
sumele incasate de cdtre dirigintele de qantier pentru obiectivul de investilii- "Relea de canalizare menajerd
qi stafie de epurare in comuna Schitu Goleqti, jude]ul Arge$ - Etapa I". Solicitd ca aceste informalii sd ld
primeascd odat[ cu inaintarea documentaliei pentru qedinfa ordinard din luna februarie 2020. , 

,,, , 
j

ffix,'*:l*fiHiljj:,1'*,Triij"i 
preqedintele de qedinla decrard inchise lucrdrile acesteia'

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

P r e g e-dinte de ; e dinld,
BRAGA ILIATA LEONARD

Secretar general-al u. a.t.,
VUDACA CATALIN I
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