
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30.06.2020, cu ocazia desf[gurlrii qedinfei de lucru ordinare a Consiliului
Local Schitu GoleEti.

$edinfa este legal constituitd gi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golegti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ qi a Dispoziliei de
convocare nr. 138125.06.2020.

$edinfa se desftgoard la Cdminul Cultural Ldzdreqti cu respectarea mdsurilor legale care se aplicd
pe durata stdrii de alertb., in vederea prevenirii gi combaterii efectelor pandemiei de COVID-I9.

Secretarul general al comunei Schitu GoleEti face prezenla consilierilor locali. Sunt prezenli 1*;a:
consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in funcfie.

La qedinfd mai participd dl Miri16 Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vldducd
C[tdlin - secretar general al comunei Schitu GoleEti Ei in calitate de invitafi: dl Heroiu Gheorghe Ei dl
Pavelescu Alexandru din partea Asociafiei Utilizatorilor Pdqunilor Comunale gi a Cresc[torilor de

Animale din comuna Schitu GoleEti.
Pre;edinte de qedinld este dl R[doiu Ion Irinel care prezintd

i

proiectul ordinii de zi:

C.L. Schitu Golegti din data dd

la Grldinita cq
:I

1. Aprobarea procesului verbal al gedinfei ordinare a

26.05.2020.
2. Raport privind activitatea Asociafiei Utilizatorilor PI;unilor Comunale qi A

Crescltorilor de animale din localitatea Schitu Gole,sti, pe perioada mandatului de preqedinte
asocia{ie al dlui Heroiu Gheorghe. ); ";'

.3. Proiect de hot[rire privind aprobarea extinderii Grupului sanitar de
pro gram normal Lizilreqti"
'' 4. Proiect de hotirire privind completarea Inventarului bunurilor
domeniului public al comunei Schitu GoleEti, jud. Arge;, cu terenul in suprafald,
categoria de folosin{I pl;une, situat in pct. "Poiana" din satul Valea Pechii.

5. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 5 puncte qi este aprobat in unanimitate. 

,..

Se trece la pct.1 din ordinea de zi la care secretarul general al comunei prezintd procesul
verbal al ;edinfei ordinare care s-a desflqurat in data de 26.05.2020. '

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

2. Raport privind activitatea Asociafiei Utilizatorilor Plsunilor Comunale gi A

Crescitorilor de animale din localitatea Schitu Goleqti, pe perioada mandatului de pregedinte
dsocia{ie al dlui Heroiu Gheorghe" t

Dl Heroiu Ghe anun!6 cdhandatul sdu de preqedinto al asocialiei a expirat. A fost numit un notr

comitet director carcl-a ales in noua funclie de preqedihte al asociafiei pe dl, Pavelescu Alexandru.
Prin raportul de activitate pe perioada 2016-2020 acesta prezintd principalele lucrdri care au fost

efectuate pe izlazurile comunale cu fonduri obfinute ca subven(ii anuale de la APIA.

care aparfiri
de 1424 lorip,



S-a fertilizat solul de pe izlaz:uri cu azotat de amoniu.S-a introdus apa potabild pdnd la Bordeie.
S-au construit platforme betonate pentru gunoiul de grajd in izlarul Cioc[nei Ei in izlazul Stejerig. Au
fost curdlate periodic pufurile de apd din izlanxile Valea Florii gi Stejeriq. S-a f[cut curdfenie pe toate
izlazurile. Pentru tratamentele animalelor l-am avut ca medic veterinar pe dl. Bdciucu Gabriel.

Dl primar: in momentul de fala s-au cheltuit toli banii asocialie^i?
Dl Heroiu Gh.: Nu! Au mai rdmas 248 mii lei.
Dl Fdtu F. propune sd fie achizifionat un utilaj din banii asociafiei, cu care se efectueze lucrdri

pe izlantri
Dl primar: Este vreun izlaz pentru care s-au primit toate subvenfiile sau acestea au fost

diminuate?
Dl Heroiu Gh.: La toate izlaztxile au fost diminuate subvenliile.
Dl Balcd C-tin.: in Valea Florii dupd ilefrfdrile care s-au fbcut au mai fost probleme?
Dl Heroiu Gh.: A mai r6mas scriptic o suprafafd de 18 ha concesionat[ de la primdrie.
Dl Pdtragcu F.: La Ciocdnei s-a pietruit drumul. Nu trebuia luatd piatra de pe izlaz? '

Nemaifiind disculii dl primar anunf[ cd,in l-2 s[ptdmdni va apdrea gi hotdrdrea judec[toareasci
cu decizia de numire a dlui Pavelescu Alexandru in funcfia de preqedinte al asociafiei.

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea extinderii Grupului sanitar de la Gridinifa cu
program normal L6zIregti. I

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru gedinfd: proiectul de hotdr6re Ei
referatul de aprobare nr.4720123.06.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti gi raportul de
specialitate cu m. 4734/24.06.2020 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdr6re propus aprimit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.l qi
nr.3.

Dl primar: La grddinila cu program normal Ldzdreqti avem o situalie deosebitd. Sunt inscriEi 52
de copii. Din aceEtia 48-50 o frecventeazd aproape zilnic. Mai sunt necesare doul cabine la grupui
Sanitar.

Ne-am propus s[ nu renunldm cu totul la acea anexd existantd. Lucrarea se va efectua cu
salarialii prim[riei gi cu materiale existente. Nu cred cd ne va costa foarte mult. Grupul sanitar trebuid
extins pdnd la inceputul anului qcolar.

Dl Balcd C-tin.: Este timp pentru intocmirea documentafiei?
Dl primar: Nu ne este necesard o documentafie complexd. I

Dl Palaghiu M.: in sala nr. 2 dinspre latura esticd pe pardoseald a apdrut mucegai. Cred cd diri
cavza apei rezultate din ploi care s-a infiltrat la fundafie.

Dl viceprimar: in sala dinspre est s-a schimbat pardoseala. S-a tumat qap[ qi s-a montat parchet. I

Dl Palaghiu M. Spaliul pentru grldinild este cam mic. in 20 mp sunt aprox. 25 decopii. Pe viitor
trebuie luatd in calcul extinderea acestei clddiri. Consider c[ spafiul pentru grldinifd este mic, mai ales
cI sunt dou[ grupe de copii. I

'' i Dl primar: Noi am venit cu propunerea de astdzi pentru cd ne preseazd inceputul noului an
;colar. Pe viitor vom incerca sa accesam un program de finantare pentru o gradinita noua. Oricum pe
viitor avem in vedere si construcfia unei grddinile cu program prelungit. :

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre la care se adaugd
propunerea dlui primar qi cu 15 voturi -pentru - este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu
Gole;ti nr. 33 din 30.06.2020.

4. Proiect de hotlrire privind completarea" Inventarului bunurilor care apar{in
domeniului public al comunei Schitu Gole;ti, jud. Argeg, cu terenul in suprafali de 1424 mp,
categoria de folosin{fl p[gune, situat in pct. "Poiana" din satul Valea Pechii. .



Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. qedinf6: proiectul de hotdr6re qi referatul de
aprobare nr. 4727124.06.2020 iniliate de primar qi raportul de specialitate cu nr. 4731124.06.2020
intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrAre a primit aviztl favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.2.

^Dl 
primar: Acum dou[ luni dl Costea Alexandru Constantin a solicitat concesionarea acestui

teren" In astfel de situafie noi nu preas avem documente pentru acest teren. Primul pas ar fi introducerea
acestuia in domeniul public comunal, pentru o suprafafd de aprox. 1400 mp.

Pentru a putea inilia procedura de concesionare, terenul trebuie sd aparlind mai int6i domeniului
public.

Dl Tudor I.: Este foarte bun[ iniliativa dacd il inchiriem/concesiondm. Este un lucru bun.
DI Palaghiu M.: Mai sunt terenuri din domeniul public pentru care nu s-a ftcut cadastru. Este

necesar, mai ales pentru drumuri.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre cu toate propunerile

stabilite anterior Ei cu 15 voturi - pentru - este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr)
34 din 30.06.2020.

5. Diverse.
Dl primar: La lucrdrile de canalizare an mai rimas de executat aprox. 101 m de refea. Datoritd

ploilor nu s-a putut lucra la reteaua canalizare,lucrandu-se in schimb la refaceri de trotuare. Contractul
de execulie este valabil pdnd la sfdrEitul lunii august. l

La sfirgit vom vizualiza crt o camerS video intreaga conductd din refeaua de carralizare. Sunt

anumite infiltralii care pot apdreaprin racorduri.
Avem Ei panta necesard astfel incAt canalizarea si fie funcfional[.
PAnd in prezent s-au fEcut pl[1i in valoare de 6,1 mil. lei.
La Cdminul cultural Schitu Golegti se lucreazd pe mai multe fronturi. Se lucreazd la instalaliile

termice, electrice etc. in septembrie-octombrie vom finaliza qi aceastd lucrare. Am solicitat o tranqd de

platd gi am fost anunfali cdinl-2 s[ptdmdni vom primi suma de 793 mii lei.
Pentru a continua lucrSrile de canalizare vom aloca qi fonduri din bugetul local p6nd vom primi

finan{dri.
Referitor la lucrdrile de extindere gaze naturale s-au fhcut lucrdri pe Uli1a Povernei qi Ulifa Raduj

IJrmeazdin luna iulie Ei Ulila Balcd
'Se intomegte documentalia Ei pentru alte extinderi in satele Valea Pechii, L[zdregti qi Schitu

GoleEti.
Pentru clddirea social culturald, vis a vis de prim[rie, documentafia este inaintatd pentru avizarc.
Dupd avizarea proiectului tehnic vom scoate la licitatie lucr[rile de reabilitare gi la aceastd

construc!ie
Pentru cele dou[ s61i de sport : la Sala de sport Ecolard Ldzdreqti vom serrna contractul dei

finanlare qi dupd aceea vom demara procedura pentru atribuirea contractului de execufie; la sala de sport
Schitu GoleEti s-a semnat protocolul de predare-primire a terenului, trmeazd. apoi perioada de execulie.

Se pare cd pe viitor Compania Nafionald de Investifii (CND va avea o competenld mai mare. S-a

lansat o axd de finanJare pentru drumuri qi poduri. Pentru eligibilitate ne trebuie sd avem intocmit
cadastru.

O s5 inscriem in Cartea Funciari cele dou[ poduri mari peste Rdul Tdrgului ( in Valea Pechii qi

la Linioara).
Referitor la pandemia cu COVID-l9, spitalele din Argeg sunt pline. Sunt comune din ArgeE

unde au fost inregistrate multe cazuri de infecfie ( Rucdr, Stoeneqti ..)

Avem qi noi tmt caz, pe Dobre Cdtdlin care a fost confirmat pozitiv.
Parcurile de joacd pentru copii rdmAn inchise in continuare iar Tdrgul sdptdmdnal de la Ldzdreqti

va funcfiona doar cu respectarea unor reguli stricte.



Am discutat cu toate comunele invecinate in vederea asocierii pentru angajarea unui cadru
medical la gcoald. Vom stabili astfel sumele pentru salariul medicului angajatprin asociafie.

Am inregistrat gi un eveniment dramatic in localitatea noastr6. F.ste vorba de cazul Argeqeanu.
Joi25.06.2020, o nepoatd de 11 ani a acestuia a fost lovitd mortal de un cal. A fost gdsitd dupd 40 de

minute. Acum urmeazd efectuarea unor anchete din partea DGASPC qi a Parchetului de pe l6ngd
Judecdtoria Cdmpulung.

Dl P[traEcu F.: Drumul de la Dan Sima cdnd va fi asfaltat? Afost proiectat din anul 2016.
Dl primar: Nu s-a putut asfalta pentru cd a existat un proces pe rol intre primdria Ei dl Gavril4

care revendicd acest drum.
Anul acesta nu au fost prinse lucrdri de asfaltare in planul de investifii. Le vom face in anul

viitor. Acolo trebuie acttalizat proiectul.
Dl PdtraEcu F.: Intr-o Eedinfd anterioard s-a ridicat problema cu Stoiana C-tin care nu pldteqte

utilitalile. Nu pl[teqte chirie, nu pl6te;te energia electric[, nici apa. Eu de ce sd pldtesc utilit[file qi el sd

nu pldteascd?
Dl Palaghiu M.: Cei de la Fontana au transmis weun rdspuns la solicitarea noastr6?

Dl primar: Nu! Le vom mai trimite o adresd.

Dl $ipoteanu C.: tn ce stadiu sunt lucrdrile de cadastru la SC Electromec SA? l

Dl primar: Sunt aproape gata. Am mai primit o cerere din partea unei societdfi care vrea sd

artenajeze pe platforma betonat[ o parcare pentru tir-uri.
Vom demara procedura de licitalie. +

Dl $ipoteanu C.: Printr-un e-mail primit de la DISTzuGAZ mi se solicitd pentru racordare

plata de 45 lei c[tre Primdria Schitu Golegti. Nu gtiu ce reprezintd aceastd sum6?

Dl primar: Nu. Potrivit regulilor noastre, se pldteEte la primdrie doar taxa de 15 lei pentru avizul
de brangamentla gaze.

Dl PdtraEcu F.: Ce ne spuneli despre iluminatul pe Valea Pechii?

Dl primar: S-a rezolvat Ei pe acel tronson.
Dl Pdtraqcu F: La comisia de recepfie nu ne-a mai solicitat nimeni, nu am mai fost convocali. Nu

s-a mai efectuat nicio recepfie?
Dl primar: vefi fi convocali ori de c6te ori vafr cantl.
Dl Balcd C-tin: S-a realizat investifia de modernizare a iluminatului public. La Burnegti, cei din

deal sunt nemullumili cd la ei nu s-a ajuns cu l[mpile de iluminat public.
'Dl primar: N-au ajuns peste tot l6mpile.
Dl Fdtu F.: Mai trebuie sd montdm 3-4 stdlpi pentru iluminat in Loturi, impreund cu ldmpile

necesare.
Dl viceprimar: Se gtie cd acolo suntem pe teritoriul administrativ al C6mpulungului. Venili cu

sursa de finanlare gi apoi vom vedea.

Nemaifiind disculii in gedinla de astdzi preqedintele de qedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17.1s. l

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinlii,
RADOIU ION IRINEL

Secrelar general al comunei,
vrinaci ciriuN

4


