
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCI{ITU GOLtr$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$Tr

PROCES VERBAL

incheiat astd2i28.05.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desflquririi gedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinja este legal constituit6 qi a fost convocat[ de primarul comunei Schitu Gole;ti in baza
prevederilor afi.39 alin. (1) din Legea w.215 I 2001privind administralia publicd local6, republicatd, cu

:''',. modificdrile gi completdrile ulterioare gi a Dispoziliei de convocare nr. 200 I 23.05.2019.
La Eedinfd participd un numdr de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in

funcfie.
La qedin!6 mai participd d-l Miri1b Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dJ .;,

Vldducd Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitafi: d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate gi d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic.

PreEedinte de qedinli este domnul Neagoe Liviu Ionu! care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectul
ordinii de zi:

1. Prezentarea ;i aprobarea procesului verhal al ;edinfei ordinare a Consiliului local
Schitu Golegti din data de23.04.2019.

2, Prezentarea Raportului de activitate al firmei de pazl de la semnarea contractului de
prestiri servicii pflnI in prezent.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea devizului general actttalizat, recalculat ca urmare
a aplic[rii Instruc{iunii ANAP nr.l/2019, pentru obiectivul de investi{ii "Re{ea de canalizare
menajerl qi stafie de epurare in comuna Schitu Gole;ti, jud. Argeg, Etapa I".

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea devizului general actualtzat, recalculat ca urmare
a apliclrii Instruc{iunii ANAP nr.ll2019 pentru obiectivul de investi{ii " Pod peste Valea Poienari
in punctul Costea, comuna Schitu Gole,sti, jude{ul Argeq".

5. Proiect de hotirire privind aprobarea devizului general actualizat, recalculat ca urmare
a aplicirii Instrucfiunii ANAP nr.ll20l9, pentru obiectivul de investifii " Reabilitare CImin
cultural in satul Schitu Goleqti, jude{ul Argeq".

6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea incheierii contractelor de cofinanfare cu SC
Distrigaz Sud Refele SRL, privind extinderea sistemului de distribu$ie a gazelor naturale in comunii
Schitu Goleqti, jud. Argeq.

7. Proiect de hotlrflre privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii Regionale qt
Administra{iei Publice prin Compania Nafionald de Investi{ii "CNI" SA a amplasamentului $i
asigurarea condifiilor in vederea executIrii obiectivului de investitii - Proiect pilot " SalI de sport
;colari in comuna Schitu Golegti, sat Schitu Golegti, jud. Argeq".

8. Proiect de hotlrire privind repartrzarea alocatiilor bugetare pentru culte.
9. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de MIsuri Multianual de Gestionare a

Deqeurilor privind colectarea selectivl a deqeurilor reciclabile provenite de la populafie, institu{iile
gi agenfii economici, in comuna Schitu Gole;ti, jude{ul Argeg.

10" Proiect de hotlrflre privind aprobarea marclrii ;i tlierii a doi arbori de esen{i anin,
pentru repara{ie punte pietonall peste Rflul Bughea, de la fosta UM LIzIreqti.



11. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna aprilie
2019.

12. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 12 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 desflgurat in data de 23.04.2019.

Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

2. Prezentarea Raportului de activitate al firmei de pazl de la semnarea contractului de
prestlri servicii pinl in prezent.

Dl Enache ( invitat) - reprezentantul firmei de pazd prezintd, un raport privind activitatea
desflguratd inbaza contractului de prestdri servicii care a fost incheiat cu Comuna Schitu Goleqti.

Dl Balcd C-tin intreabd, dacd. au fost intocmite procese verbale gi daci au fost inregistrate cazurri

deosebite pe durata derulSrii contractului.
Dl Enache: Nu au fost inregisfiate cazuri flagrante.
Dl $ipoteanu C. : Motivul pentru care ali fost invitat in cadrul acestei qedinle este faptul c6,

contrar celor prezentate de dvs., starea infraclionald este una ridicati. Am verificat inregistrdrile video
qi am constatat cdtoate furturile se produc in perioada programului de lucru al echipei de pazd. Agenlii de

pazdnt gi-au fEcut simlitd prezenla acolo unde era necesar.

Pentru ce sdpldtim sume din bugetul local pentru pazddacdserviciile firmei dvs. sunt deficitare!?
Au fost investifi bani pentru camere video iar rezultatele nu sunt cele agteptate. Cele mai multe

furturi se produc in intervalul orar 23:00 - 05:00.
Dl Braga I.L.: Ar fi necesar ca autoturismul cu care se patruleazd, sd circule cu o vitezd redus[ qi

sd aibd aplicat ceva reflectoizantpe acesta ; sd aibd instalat eventual, un proiector pe partea dreaptd.

Dl Tudor I.: in decursul unui an de zile ali prins vreun infractor? Eu, pe durata mandatului de

viceprimar solicitam in acest sens, sprijinul organelor de polilie.
Dl $ipoteanu C.: La incheierea serviciului trebuie incheiat un proces verbal in care se

consemneazltraseul parcurs. incepdnd cu 01.06.2019 sd se incheie procese verbale cutraseele parcurse

Ei cu cele constatate iar la sfdrqitul fiecdrei luni sd ne fie prezentate toate cele consemnate.
Dl viceprimar: Cei din patrula de pazd incheie proces verbal . Nu se consemneazdinsd traseul

parcurs intruc6t acesta este deja unul stabilit. Dacd dorili noi putem schimba traseele de patrulare. Agtept
propuneri din partea dvs.

Dl primar: Existd un caiet in care sunt consemnate cazurile deosebite care au fost constatate.
Noi trebuie sE ardtdm care sunt zonele lulnerabile.
Dl Ghica A.- agent polilie (invitat): Toate schimburile se fac la Schitu Goleqti. Primul traseu sd

fie stabilit pdnd la postul de polilie.
Dl Palaghiu M.: Eu consider cd la nivelul comunei Schitu Gole;ti nu au fost inregistrate cazuri

foarte grave qi asta datorit[ postului de poli]ie.
Au fost alocate sume importante din bugetul local pentru sistemul de supraveghere video. Nu ar

trebui s[ avem probleme.
Dl Balcd C-tin: Unde igi desfEqoard activitatea agenfii de pazd? in magind?
Dl Enache (invitat): Desigur. Eu le-am asigurat combustibilul necesar pentru a putea patrula cu

autoturismul din dotare de c6te doud ori pe acelagi traseu.
Dl primar: Au fost stabilite niEte proceduri in cadrul qedinfei de astdzi. De asemenea, recomand ca

si comisia nr. 2 a Consiliului local, care are ca domeniu de activitate si paza si ordinea publica sa aiba o
mai mare implicare in gestionarea acestei situatii, sa participe la o intalnire impreuna cu firma de paza,

viceprimarul si sa propuna unele masuri sau chiar dotari in sarcina fiemei de paza, in scopul efrcientiezani
acestui serviciu.Urm6toarea int0lnire cu dvs. va fi in sedinta ordinard din luna urmdtoare in care vom
vedea ce s-a rcalizat"
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3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea devizului general actualizat, recalculat ca urmare
a apliclrii Instrucfiunii ANAP nr.ll20l9, pentru obiectivul de investi{ii "Refea de canalizare
menajerl gi sta{ie de epurare in comuna Schitu Goleqti, jud. Argeq, Etapa I".

Sunt prezentate: proiectul de hot[rAre qi expunerea de motive cu m. 4140120.05.2019 ini]iate de
primar, raportul cu nr. 4233122.05.2019 intocmit de secretar qi adresa cu nr. 86/08.05.2019 din partea
firmei SC SOFCONS ENGINEERING SRL.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l,nr.2
qi nr.3.

Dl primar: Este un lucru bun pentru noi gi mai pulin bun pentru constructori care ne-au inaintat
noua valoare a ofertelor. Este diferenll la costurile manoperei unde se act:ualizeazd doar pentru acoperirea
creqterii salariului minim la tariful de 17,928 lei/or6.Asta inseamna o reducere semnificativa a valorii
investitiei.

Cert este cd anumite qantiere au fost pdrdsite de constructori din cauza acestor corecfii de preluri.
La noi, la canalizare se lucreazd intr-un ritm bun. Se vor aplica prevederile legale aflate in

vigoare. Altfel nu ne-ar deconta cheltuielile cei de la minister.
Au apdrut unele modificdri de traseu pe strada Gdrii unde Regionala CFR Craiova a intocmit

cadastru frrd, a ne consulta Ei pe noi autoritdlile locale. Nu ni s-a cerut semndturi pe procesul verbal de

bund vecinltate.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 28 din 28.05.2019.

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea devizului general actualizat, recalculat ca urmare
a apliclrii Instruc{iunii ANAP nr.ll20l9 pentru obiectivul de investi{ii " Pod peste Valea Poienari
in punctul Costea, comuna Schitu Gole;ti, jude{ul Arge;".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu nr. 4136 I 20.05.2019 iniliate
de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu nr.4231122.05.2019 intocmit de secretar
qi adresa nr" 963113.05.2019 din partea firmei de construclii SC METABET C.F. S.A.

Proiectul de hot6r6re a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3.
Dl primar: Datoritd noilor modific6ri legislative, firma constructoare ne solicitl sd revenim la

oferta prezentatd, de aceasta la licitagie qi sd anuldm actul adilional prin care se modifica valoarea
contractului, astfel incat noua valoarea a contractului de executie este practic valoarea de licitatie
adjudecata.

Nemaifiind discujii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re gi cu 15 voturi -pentru -
este adoptutd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 29 din 28.05.2019.

5. Proiect de hotflr6re privind aprobarea devizului general actualwat, recalculat ca urmare
a apliclrii Instrucfiunii ANAP nr.112019, pentru obiectivul de investifii " Reabilitare CImin
cultural in satul Schitu Golegti, jude{ul Argeq".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive iniliate de primarul comunei Schitu
GoleEti, raportul cu ff. 4230 I 22.05.2019 intocmit de secretar qi adresa nr.710110.05.2019 din partea
constructorului - SC SERCOP ADN SRL.

Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3.
Dl primar: Propun si aprob[m noua valoare a contractului conform devizului general inaintat de

constructor cu menliunea cd aceasta, dacd nu este corectd, nu va fi acceptatd de AFIR.
La o expertizdfrcutd la Cdminul cultural Schitu Goleqti s-a constatat cdpdnza freaticl este foarte

aproape de suprafafd. Va trebui sd gdsim o solulie pentru drenarea apei gi dupd aceea se va trece la
consolidarea fundaliei



Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre cu modificdrile propuse qi
cu 15 voluri -pentru - este tdoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole$i nr. 30 din 28.05.2019.

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea incheierii contractelor de cofinan{are cu SC
Distrigaz Sud Refele SRL, privind extinderea sistemului de distribu[ie a gazelor naturale in comuna
Schitu Golegti, jud. Arge;.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrAre Ei expunerea de motive cu ff. 4150120.05.2019 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti precum qi adresa cu nr. 2463110.04.2019 precum gi ingtiinldrile cu nr.
208765378/08.05.2019 qi respectiv nr.208765379108.05.2019 dinpartea SC DISTRIGAZ SUD RETELE

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate m.l, nr.2 gi

nr.3.
Dl primar: Au rdmas 4 ulile pentru care a expirat contractul de cofinanfare cu SC Distrigaz Sud

Refele. S-a reluat documentafia de la capdt. in 2Ol7 a fost aprobat devizul pentru Ulila Vl5sceanu gi
pentru Ulila Povernei. Acum prelul materialelor a crescut, astfel ca fata de vechiul deviz din20l7 valoarea
investitiei pentru fiecare ulita este cu 8 % mai mare. Cele doud ulile vor fi racordate in 4-6 luni. Urmeazd
sd primim de la Distrigaz Sud documentele, deviz, aviz tehnic de racordare pentru aprobarea cof,rnanlarii
din bugetul local ;i pentru ultimele 2 u.lite, Ulila Balcd gi Ulila Intrarea Radu.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre gi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Locul Schitu Golegti nr,31 din 28.05.2019.

7. Proiect de hotlr6re privind predarea cltre Ministerul Dezvoltlrii Regionale qi
Administra{iei Publice prin Compania Na{ionalS de Investitii "CNI" SA a amplasamentului gi
asigurarea condi{iilor in vederea executirii obiectivului de investi{ii - Proiect pilot "SalI de sport
gcolarl in comuna Schitu Gole;ti, sat Schitu Gole,sti, jud. Argeg".

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre Ei expunerea de motive cu nr. 4229122.05.2019 iniliate de
primar;i solicitarea de clarificS.ri nr. 80123.10.2018 din parteac.N.I. - Departament Sport, inv6!6mAnt

;i CulturS.
Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 gi nr.3.
Dl primar: Suprafafa necesard pentru amplasamentul sdlii de sport este de 2500 mp. S-a oblinut

actul de dezlipire qi s-a emis extrasul de carte funciard pentru suprafala de 2500 mp. CNI a mai transmis
observatii si cu privire la HCL anterioara privind predarea amplasamentului, observatii de care s-a tinut
seama la noul proiect de hotarare.Sperdm sd oblinem finanlarea ;i pentru acest obiectiv, in anul 2019 sau
poate in 2020, cert este faptul ca in notificarea CNI, cerintele solicitate au ca scop promovarea investitiei
prin emiterea Ordinului MDRAP pentru aprobarea investitiei Sala de sport scolara la Schitu Golesti.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrfirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr,32 din 28.05.2019.

8. Proiect de hotlr6re privind repartrzarea aloca{iilor bugetare pentru culte.
Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre gi expunerea de motive cu nr.4176121.05.2019 inifiate de

primarul comunei Schitu Goleqti precum Ei cererile din partea bisericilor qi cultelor de pe raza localitdlii,
care au fost depuse qi inregistrate la Prim[ria Schitu Golegti.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.3.
Dl primar: Larepartizarea sumelor propuse am linut cont de cerinlele parohiilor dar si de structura

confesionala.
Dl Balcd C-tin.: La biserica din Valea Pechii ar fi necesare, in primul rdnd, un grup sanitar qi o

sal6 de mese.

Dl Palaghiu M.: La biserica din Ldzdregti s-au cerut bani pentru trapezd. S-a frcut un proiect? Noi,
le ddm banii dar ce vor face cu ei? Am cerut o schi!6 cu dimensiunile construcfiei Ei ale terenului care
si fie prezentatd in Eedinla de astdzi. Nu sunt de acord sd le ddm banii si ei sd facd cu aceqtia ce vor.



Dl Tudor I.: Dacd noi ii rugdm sd vind cu un proiect Ei ei nu dau curs solicitdrii noastre ar trebui
s[ nu le ddm nimic.

Dl Balcd C-tin: Bdnuiesc cd nu s-a ldmurit situafia cu delimitarea terenului.
Dl. primar- proiectul de hotarare prezentat se refera larepartizarea sumelor pentru culte si biserici,

oricum solutia tehnica de realizare a trapezei va face obiectul aprobarii consiliului local, de aceea va
propun adoptarea HCL in forma prezentata in proiectul de hotarare.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre gi cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd Hotdrilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.33 din 28.05.2019.

9. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de M5suri Multianual de Gestionare a

Deqeurilor privind colectarea selectivl a degeurilor reciclabile provenite de la populalie, institu{iile
gi agen{ii economici, in comuna Schitu Golegti, judeful Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hot6r6re qi expunerea de motive cunr.4276122.05.2019 iniliate de

primarul comunei Schitu Goleqti precum qi Planul de Mdsuri Multianual de Gestionare a Deqeurilor
intocmit pentru comuna Schitu Golegti, judelul Argeq.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitatenr.2 qi nr.3.
Dl primar: Consider cd acest plan de mdsuri trebuie aprobat in forma prezentatd.. Este o cerin!6

impusd de Agenlia de Mediu qi de ADI Servsal Argeq, nu este altceva decat materializarea intr-un plan
local a modalitatii actuale de colectare a deseurilor in Schitu Golesti.

Nemaifiind discujii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre ;i cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd llofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.34 din 28.05.2019. 
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10. Proiect de hotdrflre privind aprobarea marclrii qi tiierii a doi arbori de esen{i anin,
pentru repara{ie punte pietonali peste R6ul Bughea, de la fosta UM Liz[reqti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre gi expunerea de motive cu nr.4330124.05.2019 iniliate de

viceprimarul comunei Schitu Golegti.
Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
Dl viceprimar: Lemnul tdiat rezultat de la cei doi arbori va fi folosit pentru grinzile Ei scdndura

necesar6 pentru reparajia punlii.
Dl primar: Este o mdsurd provizorie.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu /5 voturi - pentru

- este adoptatd Hotdrirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.35 din 28.05.2019.

11. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna aprilie
2019.

Sunt prezentate toate lucr6rile care au fost efectuate cu beneficiarii de ajutor social din comuna
Schitu Goleqti, pe parcursul lunii aprilie 2019, conform situa{iei inaintate in cadrul documentafiei pentru
qedinld.

12. Diverse.
Dl Palaghiu M.: Pe DN 73, mai exact la km 37+250 este un stdlp al Romtelecom care trebuie

mutat.
in c[tunul Ruddrie avem Dn caz social. Feraru Ilie este bolnav de cancer la stomac qi solicitd s6-i

he sleita fantana proprietate personala. Trebuie ajutat.
Dl viceprimar: Dacd. dvs. hotdrdli astfel in consiliul local, lucrarea se va realiza in cel mai scurt

timp.
Dl Balcd C-tin.: Ce putem face in Costi!6 dupd calea feratd,la Pomirld apa curge in continuu.
Dl viceprimar: Avem o solufie, trebuie discutat cu acesta.

Dl Pdtraqcu F.: Ce facem cu groapa dela gaze de pe Ulila Heroeqti ? Trebuie acoperitS.



Dl primar: Pentru alimentarea cu apd in satul Loturi din reteaua Campulungului , s-a oblinut aviztrl
si de la Direclia Agricold Judeteand Arge; iar vineri documentatia de avizare va fi analizata in comisia
CT Ei la Apele RomAne. In cca 2 saptamani speram ca vom depune documentafia la Consiliul Judelean
Argeq cu toate cele 18 avize pentru oblinerea autorizaliei de contruire.

Nemaifiind discutii in qedinfa de astdzi preqedintele de qedin!6 declard inchise lucrdrile acesteia,

$edinfa se incheie in jurul orei 17.s0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PreSedinte de;edinld, Secretar,
NEAGOE LrWU nON(/T VtiOaO{. Cirri.tt\
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