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PROCES VERBAL

incheiat astdzi 13.02.2020, la sediul consiliului local cu ocazia des/dsurdrii gedinlei de luctu
extr a o r din ar e a Consiliului Local S chitu Go le qti.

, $edinfa este legal constituitd ;i a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 133 alin. (2) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ gi a Dispozifiei de

convocare nr. 63 I 10.02.2020.
La qedinfl participd un num[r de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in

funclie.
La ;edin!6 mai participd dl Mirild Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vldduci

CStdlin - secretar general qi dna Leca Cristina , inspector superior in cadrul compartimentului
Contabilitate. De asemenea este prezent in calitate de invitat dl B6lan Nichifor, manager al proiectului
P.O.C.U. - " Solulii concrete pentru probleme reale"

Preqedinte de gedinld este domnul Cop6escu Costel Ionel care ia loc Ia prezidiu qi prezintd
proiectul ordinii de zi: I 'r"(c

l. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli al comunei
Schitu Gole;ti, judelul Arge; pe anul 2020 ;i a estimdrilor pe anii 2021-2023, pentru
piogramului de investilii pe anul 2020 ;i a programului lucrdrilor de reparalii Ei intrefine
2020.

'Se supune la vot proiectul ordinii de zi gi este aprobat in unanimitate. 1ir

Se trece la pct.l al ordinii de zi unde sunt prezentate: proiectul de buget pe anul 2020 at veniturile'*u

Ei cheltuielile evidenfiate pe capitole; lista obiectivelor de investilii pentru anul2020; lucrdrile de reparalii
qi intrelinere pe anul 2020 qi raportul privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2020'ei
estimdrile pe anii 202l-2023- inregistrat cu nr. 950103.02.2020, intocmit de dna insp. superior Lee'd
Cristina.

Sunt prezentate de asemenea adresele cu nr.5863/13.01.2020,6642114.01.2020,28523111.02.20i,pr
qi28525111.02.2020 emise de AJFP Argeq.

Dl comisiei de buget am ar,ut cdteva modificdri de friiii
'frdtlapart paralii gi intrefinere. , 

,.,, , [:iin i au fost operate toate modificdrile Ei completdli['i
de sp s-a desfrqurat in data de

n lista pentru anul2020, pentr.u

turi qi mii lei a fost suplimentat
mii lei, bani care au fost repartizali inilial pentru "Construire sald de sport gcolar[ la $coala GimnaziAtrd
LdzdreEti" rdmdndnd alocatd in f,rnal pentru aceastd investifie suma de I l0 mii lei. ;,tl

Lista ini1ial6 a lucrdrilor de reparalii qi intrelinere pe arrrul2020 a fost suplimentatd, aEa cum SJd

discutat in Eedinfa de comisie, cu urmdtoarele lucrdri:
- Imprejmuire la Cdminul culturalLdzile;ti;

I

,it'



Ir,l-

.,,i - Executare parcdri pe acostamentul DN73, in dreptul institufiilor publice, ldca;elor de cult;, :
- Lucrdri de recalibrare a Rdului Tdrgului in zonele cu risc la inundalii sau eroziuni mal, ,in

cooperare cu CN Apele RomAne; I :

- Continuare trotuar/pasareld in pct. Popovici Tiberiu;
- Decolmatare canal in punctul Nicu!6 Dobre.

'i
DI $ipoteanu C.: Am verificat proiectul de buget. Cifrele sunt la fel cum s-a discutat la comisie.
Mai sunt obiecfiuni in schimb I a art. 5 din proiectul de hotdrdre referitor la suma de 28,90 mii lbi

utilizatd pentru proiectul de dezvoltare locald (POCU)-"Solufii concrete pentru probleme reale". Nu s-a

intocmit un raport de specialitate qi un grafic de eqalonare a pldfilor. Au fost omise. Sunt multe problemi
legate de acest proiect. Doream ca aceste informafii sl le primim in scris.

Dl. B[lan N. -manager proiect (invitat): Acest proiect POCU a fost aprobat pentru suma eligibilir
db 15.290.143 lei din fonduri nerambursabile,

Banii vin in procent de 2o/o din partea primdriei, de l3,2Yo din partea bugetului de stat qi restul dili
fonduri nerambursabile.

Dl primar: in fiecare an consilierii locali au fost invitali pentru prezentarca modului de derulare a

proiectului.
Dl. $ipoteanu C.: Ce reprezintd suma de 28,90 mii lei?
Dna Leca Cristina - insp. superior la compart. contabilitate: Suma de 28,90 mii lei este rdmasd de

anul trecut Ei provine din fondurile externe nerambursabile.26,62 mii lei sunt pentru Ecoli qi 2,28 mii i6l
sunt ai primdriei. j-'.1

Dl BdlanN.: Putem oricdnd sdvdprezentSm grahcul de activitdli. Sunt derulate 11 activitAflM
cadrul acestui proiect. Indicatorii sunt realizali in procent de 70%;o deqi mai avem un an p6nd la finalul
perioadei de implementare a acestui proiect. iiii
ii I Dl Palaghiu M.: A; dori ca lista de investilii pe anul 2020 sd fie completatd cu "Lu
reparafii la complexul comercial Ldzdreqti." Sunt flonduri suficiente ca sd efectudm gi aceastd

Putem aloca in acest sens o sumd din fondul de rezervd aflat la dispozilia consiliului local. Cred cd suma

de 20 mii lei ar fi suficient[. ]

Dl primar: Tot de aici din fondul de rezewa vom lua banii necesari pentru orgarizarca alegerilor
locale. Nu stim in momentul de fata daca cheltuielile pentru orgatizarea alegerilor locale vor fi suportate
in acest an din bugetul de stat sau din bugetul local, si, in cazul in care vom apela la bugetul local trebuiti
sa prevedem r.rn .l. necesare pentru acopirirea cheltuielilor cu alegerile locale. lllt

Suntefi de acord sd aloidm ..r*u d" 10 mii lei pentru intocmirea documentafiei in vederea refacelii
acoperisului complexului comerc ialLdzdreqti prin dominuarea prevederilor fondului de rezerva? Cred 8$

_- este suficient. i:il
l;; Propunerea este acceptatd in unanimitate.

Dl Palaghiu M. : Pentru extinderea refelei de apd potabil5 pe ulifa C6rstoiu cred c[
intocmitd o documentaJie in acest sens.

Secretar general,
VLADUCA CATALIN

Nemaifiind discufii la acest pct. se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi pentru ;i o
abyiner rea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 13 din 13.02.2020:':,

pregedintele de qedinld declard inchise lucrdrile acesteia. ; .

if

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PreEedinte de;edinld,
COPAESCA COSTEL IONEL


