
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi29.L0.20l9, la sediul consiliului local cu ocazia desf[gurlrii gedinfei de lucru
,'.r.- ordirare a Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinfa este legal constituitd Ei a fost convocati de primarul comunei Schitu GoleEti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ gi a Dispoziliei de

convocare nr. 313 124.10.2019.
La gedinld participd un numdr de 15 consilieri locali din num[ru] total de 15 consilieri aflati in

funcfie.
La Eedinla mai particip[ dl Mirild Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vldduc['..*r

Cdtilin - secretar general al comunei Schitu Goleqti Ei in calitate de invitali: dna Horeboiu Cristina Ei dl
Moqoiu Aurelian - inspectori superiori la compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale, dl Luca
Ion - qeful SCUP gi dl. Nicoar[ Gheorghe - qeful SVSU.

Pregedinte de gedinfd este domnul $ipoteanu Cristian care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectul
ordinii de zi:

- 1" Aprobarea procesului verbal al ,sedin{ei ordinare a C.L. Schitu Goleqti din data dd

. 24.09.2019.
2. Proiect de hotlrire privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale precum qi a taxelor

speciale, pentru anul fiscal2020.
3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de interven{ii la deszipezire pentru

sezonul r ece 2019 -2020.
4. Proiect de hotflrire privind rectificarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli pe anul

2019.
5. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de

venituri qi cheltuieli, la data de 30.09.2019.
6. Proiect de hotlrflre privind incetarea contractului de inchiriere teren incheiat intre

comuRa Schitu Gole;ti qi SC Ragas Consulting SRL gi incheierea in acelea;i condi{ii a unui nou
contract de inchiriere cu SC Faby Gaz SRL.

7. Proiect de hotlrffre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal
2019 datorati de locatarul PFA Zamfrr Daniela, in compensare cu contravaloarea imbunitllirilor
aduse spa{iului cu destinatia "Frizerie", amplasat in incinta Poqtei Schitu Gole;ti qi preluate de la
vechiul chiriag.

8. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii septembrie 2019 de citre
beneficiarii Legii nr. 416 12001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeg.

9. Prezentarea Raportului asisten{ilor personali pe semestrul I 2019.
10. Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd doud puncte, qi anume:
- Proiect de hotirire privind modificarea anexelor nr.l gi nr.2 la HCL nr. 53124.09.2019

referitoare la modificarea statului de functii 9i organigramei aparatului de specialitate aI



primarului comunei Schitu Gole;ti, conform prevederilor OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ;

- Proiect de hotirflre privind stabilirea componenfei echipei mobile pentru interven{ia de
urgenfl in cazurile de violenfl domesticl.

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

Se trece Ia pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al
gedinfei ordinare care s-a desflgurat in data de 24.09.2019.

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

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea impozitelor ;i taxelor locale precum qi a taxelor
speciale, pentru anul fiscal 2020. i

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre cu cele doud anexe gi raportul de specialitate nr.
8455122.10.2019 intocmit de dl. Moqoiu Aurelian - inspector superior la compartimentul contabilitate,
impozite gi taxe.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Fald de impozitele gi taxele stabilite pentru anul acesta, pe anul 2020 valorile actuale

vor fi indexate cu rata inflafiei, adicd cu 4,6yo, conform prevederilor Codului fiscal. La taxele speciale
propun cAteva modificlri.

In qedinfa din luna august 2019, pentru Cdminul cultural Ldzdreqti a fost stabilitd plata utilitdlilor
de cdtre cei care inchiriazd aceastd localie. Se int6mpl6 totuqi sd fie organizate evenimente in zilele de

vineri sau sdmbdt6; in aceastd situafie trebuie citit indexul la utilit[fi qi omul trebuie sd vind sd pldteascd

la primdrie atunci c6nd salarialii care fac incasSrile sunt in timpul lor liber.
Dl $ipoteanu C.: Propun ca pentru zilele de sAmbdtd si duminicd cAt si in sdrb[torile legale din

cursul anului aceste taxe s[ se dubleze.
Propunerea este aprobatd in unanimitate.
Dl Balcd C-tin: Taxa de inchiriere pe timp de iarnd de 420lei pentru o zi nu este prea micd?
Pentru nunli trebuie taxat pe durata a2 zile adicd 840 lei.
Dl primar: Mai avem Ei o altd propunere privind valoarea taxei de salubrizare pentru anul2020;

dup[ calculele noastre, bazate pe colectarea selectiva a gunoiului menajer, cantitatile colectate in
primele 9 luni ale acestui an si pe constientizarea locuitorilor privind necesitatea colectarii selective, se

poate reduce u I0%o fata de nivelul de 6 lei/ pers./luna din anul 2019, adicd poate fi stabilitd la valoarea
de 5,5 lei/ pers./ lund.

Dl Cioacd L.: Ar trebui sd fim informali periodic asupra consumului la utilitdfi ( enrgie electricd,
gaze, apd) la Cdminul cultural Ldztueqti..

Dl Palaghiu: O utilitate care nu se poate pldti este apa. Trebuie montatd cdte o scard la cdminele
culturale pentru a putea fi citite apometrele.

Dl viceprimar: Trebuie sd schimbdm Ei apometrul la Cdminul cultural Lazaresti.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre cu modificdrile propuse

de dl primar Ei de dl $ipoteanu C., astfel cu 15 voturi -pentru - este adoptatd Hotdrilrea Consiliului
Local Schitu Gole;ti nr. 58 din 29.10.2019.

3. Proiect de hotirflre privind aprobarea Planului de interven{ii la deszlpezire pentru
sezonul rece 2019-2020.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre, referatul de aprobare nr. 8450122.10.2019 iniliat
viceprimarul comunei Schitu Golegti gi raportul de specialitate cu nr. 8485123.10.2019 intocmit
secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.3.

de

de



Dl primar: La deszdpezire se va folosi acelaEi sistem pe care l-am folosit pentru sezonul rece
2018-2019, cu agenti economici pe drumurile locale si ulite si cu personalul Lg. 4161 2011, cu cai si
pluguri pe trotuarele pietonale. Deja s-au comandat 40 to nisip care va fi folosit ca material antiderapant.

Stalia CFR Schitu Goleqti a fost desfiinlatd. Noi am intervenit la CFR- Regionala CF Craiova
pentru reinfiinlarea acesteia. Ulterior, se va stabili intr-o Eedinfd a Consiliului de Administrafie al
Regionalei CF Craiova, ca in locul stafiei CFR Schitu Goleqti sd fie infiinlat un punct de oprire.

Am incheiat un proces verbal cu reprezentanlii CF Craiova in urma cdruia avem obligafia de a
asigura iluminatul public in aceastd zond, sd montdm doud bdnci pentru cdldtori qi de asemenea sd

asigurlm cur[lenia qi deszdpezirea peronului Ei a cdilor de acces pe timp de iarnd. Deci trebuie incluse in
planul de intervenlii gi lucr5rile de deszdpezfue in zona g[rii.

Dl Balc[ C-tin.: Trebuie avute in vedere qi staliile de autobuz de la drumul nalional DN73.
lucrdrile de desz[pezire a acestora trebuie trecute in sarcina primdriei.

Dl Pdtragcu F.: Sd urm6rili ca in toate staliile gi de asemenea intrdrile pe drumurile comunale sd

fie curdlate cu atenlie de zdpadd, sau polei
Nemaifiind discu(ii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre Ei cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 59 din 29.10.2019.

4. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe anul
2019.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre inifiat de primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de

specialitate cu nr. 8546124.10.2019 intocmit de dna Horeboiu Cristina - inspector superior la
compartimentul Contabilitate, impozite gi taxe.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Se rectific[ bugetul de venituri Ei cheltuieli in trim. IV cu suma de 62,60 mii lei din

care; 4I mii lei reprezintd depdqirea prevederilor anuale a incasdrilor din taxa de salubrizare iar 21,60
mii lei vin din sponsorizdrile pentru activitAfi culturale.

Fa!6 de prevederi, la podul peste Valea Poienari din Valea Pechii a mai rdmas un rest care era
suplimentat prin hotdrdrea de aprobare a bugetului.

S-a pus problema extinderii sistemului de supraveghere video din localitate prin instalarea unor
camere video la intrdrile din comund. Pentru aceasta s-a prevlzut suma de 15 mii lei.

Din banii rdmaqi de la podul din Valea Pechii se va utiliza suma de 31 mii lei pentru expertizarea
gi proiectarea podului de la Linioard.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot. proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -pentru-
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 60 din 29.10.2019.

5. Proiect de hot[rire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de
venituri ;i cheltuieli, la data de 30.09.2019.

Sunt prezentate : proiectul de hotdr6re iniliat de primarul comunei Schitu Golegti precum gi

raportul de specialitate nr. 8505123.10.2019 intocmit de dna Horeboiu C. - inspector superior.
Proiectul de hotdrdre a primit avintl favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1"
Dl primar: Este o diferenld mare intre prevederi qi pldli. Pentru lucr[rile de canalizare am avut

prevdzutd. suma de 7.000.000 lei. Pdnd in momentul de fald s-a decontat suma de 4.700.000 lei din care
4.400.000 lei din bugetul de stat, prin MDRAP si 300.000 lei sunt din bugetul local.

Lucrdrile la canalizare vor continta atata timp cat vremea va permite. Pe DC 11 au fost lucrari
suplimentare care, evident nu erau nici proiectate, deci nu sunt eligibile, ele vor fi suportate din bugetul
local, probabil in luna noiembrie vor face obiectul unui punct distinct pe ordinea de zi a sedintei ordinare
a Consiliului local. Stafia de epurare este finalizatd. Constructorul asigurd paza acestui obiectiv.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd HofirAreu Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 61 din 29.10.2019.



6. Proiect de hotlrflre privind incetarea contractului de inchiriere teren incheiat intre
comuna Schitu Goleqti qi SC Ragas Consulting SRL qi incheierea in aceleagi condifii a unui nou
contract de inchiriere cu SC Faby Gaz SRL.

Sunt prezentate: proiectul de hot[rAre gi referatul de aprobare cu m. 8456122.102019 iniliate de
primar, raportul de specialitate intocmit de secretar gi adresanr.88/07.10.2019 a SC Ragas Consulting
SRt inregistratd la PrimS.ria Schitu GoleEti cu nr. 8356117.10.2019.

Proiectul de hotdr6re a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 gi nr.3.
Dl primar: Cele doud firme au acelaqi aclionar. Noul contractva fi incheiat in aceleaqi condilii cu

SC Faby Gaz SRL care are acelaqi reprezentant legal. Trebuie menJionat faptul cd SC Ragas Consulting
SRL este cu plata chiriei la zi gi desftgoard o activitate intensd pe terenul pe care l-au awt inchiriat.
Firma are in jur de 20 muncitori din comuna noastr[.

In viitorul apropiat SNC Ploiegti ne va preda terenurile in suprafald totald de aprox. 13 ha care au
aparfinut SC Carbonifera C6mpulung, mai pufin construc]iile amplasate pe acesta care rdm6n ale
societdfii. In prezent, SC Electromec SA pl[tegte chiria pe teren la SNC Ploiegti. Cdnd terenurile vor fi
ale noastre, aceast[ societate va achita plata chiriei la bugetul local al com. Schitu Goleqti.

Dl Palaghiu M.: Terenul de aprox. 2 ha de la fosta mind Pescdreasa uflna sf, fie dat in folosin!5
printr-un program inifiat de administratorul acestuia. Dacd acest teren va reveni in patrimoniul nostru
atunci va putea avea altd destinafie.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 62 din 29.10.2019.

7. Proiect de hotlrire privind aprobarea scutirii de la plata chiriei aferente anului fiscal
2019 datoratl de locatarul PFA Zamfir Daniela, in compensare cu contravaloarea imbunitl{irilor
aduse spa{iului cu destinafia "Frizerie", amplasat in incinta Poqtei Schitu Goleqti ,si preluate de la
vechiul chiriag.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare nr. 8486123.10.2019 iniliate de

primar precum qi cererea dnei Zamft Daniela inregistratd cu ff. 7372118.09.2019.
Proiectul de hotdrAre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l gi nr.2.
Dl Mogoiu A.: Prin scutirea cu suma de 377 lei se ajunge la suma de 1.300 lei. Valoarea total[ a

imbun[tdfirilor aduse acestui spaliu este de 1.500 lei.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -

este adbptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr, 63 din 29.10.2019.

8. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii septembrie 2019 de cltre
beneficiarii Legii nr. 416 I 20AL in comuna Schitu Golegti, judeful Argeg.

Dl Nicoard Ghe. prezintd o listd cu principalele activitdli care s-au desftgurat la nivelul comunei
Schitu Goleqti de cdtre benehciarii de ajulor social pe parcursul lunii septembrie 2019.

Dl Tudor L: in Linioard avem un nuc care cade pe milocul drumului. De ce nu il tdiafi?
Dl viceprimar: Mai int6i trebuie sd ludm o aprobare pentru acest lucru, apoi vom interveni.
Dl Dorobanfu B.: Dupd ce terminali cu celelalte lucrdri de curdlenie trebuie sd intervenifi qi la

cur[fenia pe spafiile verui de pe marginea drumului na]ional DN73.

9. Prezentarea Raportului asistenfilor personali pe semestrul I 2019.
Este prezentat raportul privind activitatea asistenfilor personali pe durata primului semestru al

anului 2019. Nr. asistenlilor personali cu contract de muncd incheiat la Primdria Schitu Goleqti, la
inceputul gi la sfAr;itul sem. I 2019 a fost 17.

In toatd aceastd perioadd nu au fost semnalate cazttri deosebite.
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10. Proiect de hotirire privind modificarea anexelor nr.l ;i nr.2la HCL nr.53124.09.2019
referitoare la modificarea statului de funcfii gi organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Schitu Gole;ti, conform prevederilor OUG nr. 5712019 privind Codul
administrativ.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare w. 8622128.10.2019 iniliate de

primar precum qi adresa nr. 4441612019 a ANFP inregistratd la Primdria Schitu Goleqti cu ff.
8603/28.10 .2019 care cuprinde o nota de observatii cu privire la noua organigrama aprobata de Consiliul
local, conform Codului administrativ.

Dl secretar: Ca urmare a adresei nr.44416120191 28.I0.2019 din partea A.N.F.P. gi lindnd seama

de prevederile art. 611 alin.(l) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, funclia publicd
specificd de conducere de secretar general al unitafli administrativ-teritoriale trebuie evidenfiatd
corespunzdtor at6t in organigramd. cdt gi in statul de funcfii( la pct. ff.3)"

De asemenea, \a Compartimentul contabilitate, impozite Ei taxe, postul corespunzdtor funcliei
publice de execufie de referent superior ocupat de dna Moqoiu Maria a devenit vacant incepAnd cu data

de 01.04.2019 conform prevederilor Dispoziliei Primarului comunei Schitu Goleqti nr. 150/01.04.2019.
Ulterior prin HCL Schitu Goleqti m.25123.04.2019 acest post vacant- funcfie publicd de referent, clasa
III, grad profesional superior a fost transformat in postul vacant- funcfie publicd de inspector, clasal;
grad profesional debutant.

Astfel, statul de funclii trebuie modificat corespunzdtor la pct. nr. 10.

Din aceste considerente, conlinutul celor doud anexe la HCL Schitu Golegti nr.53124.09.2019
trebuie modificat corespunzdtor, conform anexelor nr. I Ei II la proiectul de hotdrdre prezentat.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot5rAre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 64 din 29.10.2019.

11. Proiect de hotlrflre privind stabilirea componenfei echipei mobile pentru interven{ia de

urgenfE in cazurile de violen{i domestici.
Sunt prezentate: proiectul de hot5rAre qi referatul de aprobare w. 8637129.10.2019 iniliate de

primar precum qi raportul de specialitate nr. 8636129.10.2019 intocmit de dna Vasile Nicoleta -
inspector superior in cadrul SPAS Schitu Golegti"

Dl primar: Inilial a fost emisf, o dispozilie privind componenla acestei echipe mobile din care

frceau parte persoane din cadrul primdriei. Legea ne obligd sd extindem aria de competenld a acestei

echipe astfel incdt sd includem qi alte persoane rcprezentative ale unitdlii administrativ-teritoriale cum ar
f,r: reprezentanli ai cultelor religioase, medici, agenli de polilie, reprezentar\i ai asociatiilor sau

fundaliilor cu activitate relevantd in acest domeniu etc.

De asemenea trebuie ca prim[ria s[ asigure un mijloc de transport pentru deplasarea echipei in
teren qi un spafiu unde vor fi aduse persoanele afectate in aceste cazttri de violenfd domesticE.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Golegti nr. 65 din 29,10.2019.

12. Diverse.
Dl Boghez G.M. prin cererea adresatl consiliului local, inregistrat6 cu ff. 8646129.10.2019

solicitd un acord de principiu pentru cesionarea unui spaliu de 3 mp, din totalul suprafelei de 99 mp care

reprezinta spaliu inchiriat de acesta in Complexul comercial Ldzdreqti, in favoarea firmei SC Tobaco
Logistic & Marketing SRL pentru infiinfarea unui stand de figdri.

Solicitarea acestuia privind acordul de principiu este aprobatd in unanimitate.
Este prezentatd cererea dlui Bloj Liviu Ionuf inregistratd cu ff. 7874102.10.2019 prin care solicitd

inchirierea unei suprafele de aprox. 200 mp inzona Rdului Bughea, pentru reciclarea de mase plastice.
Cererea acestuia se amdn[ pdnd vor fi aduse unele clarificiri.
Se solicitd dlui Luca Ion, Eeful SCUP sI prezinte o informare referitoare la cadrul legal pentru o

astfel de activitate.
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Dl viceprimar: Am primit o solicitare din partea locuitorilor de pe strada Gdrii, cei care nu sunt
in bune relalii cu cei din Ruddrie, pentru a amplasa un parc de joacd pentru copii, separat de aceqtia din
urm5.

Noi definem tot echipamentul necesar pentru amenajarea unui astfel de parc de joacd pentru copii
ca urmare a dezafectdrii celui de la C[minul cultural Schitu Golegti, pe care il putem monta qi acolo.

Dl Dorobanlu B.: Pe ce perioadd vom incheia contractul de comodat?
Dl viceprimar: Un an cu posibilitate de prelungire.
Dl Bragd L.: Trebuie mutat panoul pentru afiEaj electoral de la Cdminul cultural Schitu Goleqti,

nu poate fi utilizat datoritd lucrdrilor de renovare ale cdminului.
Dl Tudor I: Hidranlii de pe strdzile Orfuelul minier de Sus Ei Or[Eelul minier de jos dac6 nu pot

fi instalali pe strdzi atunci sd fie puEi la intrarea pe acestea.

Dl viceprimar: Conducta de alimentare este de secliune micd , mai repede se umple cisterna de la
rAu decAt de acolo.

Ct ocazia lucrdrilor de caralizare s-au mai instalat qi alfi hidranfi.
Dl Balcd C-tin: Referitor la iluminatul public, sunt ldmpi orientate paralel cu strada, spre

propriet[file unor cet[leni, exemplu la dl Marcoci, la depozitul dlui Iliescu.
Dl.primar- aceste lampi nu sunt montate de firma cu care Primaria are contract privind acest

serviciu ci sunt astfel orientate de ani de zile.
Dl. Oprescu D.: Sd se astupe gropile rimase in urma racorddrilor la refeaua de gaze naturale.

Dl primar: Vom lua mdsuri cu firmele care se ocupd cu lucrdrile de racordare la relea, deja atat

Rocip-ul cat si Prest Instal au primit din partea primariei notificari privind indeplinirea obligatiei de

refacere a covorului asfaltic.
Dl Pdtra;cu F.: Mai sunt becuri arse pe releaua de iluminat public, de exemplu vis a vis de

Avicola.
Dl viceprimar: Sunt inlocuite in timp util de la data solicitarilor cetdfenilor.
Dl Cioacd L.: Vreau sd felicit autoritalile locale pentru ftnalizarea investiliei "Pod peste Valea

Poienari in punctul Costea din Valea Pechii". Este o lucrare beneficd pentru locuitorii comunei.

Nemaifiind discufii in gedinfa de astdzi preEedintele de Eedin!6 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17.a0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
$IPOTEANA CRISTIAN

Secretar general ul-u. a.t.,
VLADACA CATALIN
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