
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 16.04.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desfdqurdrii ;edinlei de luuu
extr ao r din ar e a Consiliului Local S chitu Go le gti.

$edinfa este legal constituitd gi a fost convocati de primarul comunei Schitu GoleEti in baza

prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea m. 215 I 2001 privind administrafia publicd local6, republicatS, cu

modific[rile Ei completdrile ulterioare gi a Dispoziliei de convocare nr. 164 I 11.04.2019.
La Eedin!6 participd un numdr de 13 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in

funcfie. Lipsesc domnii : Copdescu Costel Ionuf qi Bragd Iliufd Leonard.La gedin!6 mai participd d..l'*'
Miri!6 Vasile Turorel - primarul comunei Schitu Gole;ti, d-l VlSducd Cdtdlin - secretar qi doamna

Horeboiu Cristina, inspector in cadrul compartimentului Contabilitate.
Pregedinte de gedinfd este domnul Dorobanfu Bogdan Florinel care ia loc la prezidiu Ei prezintd

proiectul ordinii de zi:
t. Proiect de hotdrdre privind aprobareu bugetului local de venituri ;i cheltuieli al comunei

Schitu Gole;ti, jude(ul Arge; pe anul 2019 ;i a estimdrilor pe anii 2020 - 2022, pentra aprobarba
pio'gramului de investtti pe anul 2019 ;i a programului lucrdrilor de reparalii Ei intrelinere pe anul
2019.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi si este aplobat in unanirnitate.

Se trece la pct.l - Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al

comunei Schitu Goleqti, judelul Argeq p. *ri 2Ol9 qi a estimdrilor pe anii 2020 -2o22,pentru aprobarea

programului de invesiiliipe anul ZOtg Ei a programului lucrdrilor de reparafii qi intrelinere pe anul 2019.' ;

Sunt prezentate: proiectul de buget pe anul 2019 w veniturile qi cheltuielile evidenliate pe

capitole; lista obiectivelor de investifii pentru arr;ir2019 lucrdrile de reparalii Ei intrelinere pe anul2019

Ei raportul pentru aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 qi estimdri pe anii 2020 -2022 inregisttbt
cu m. 3278 I 11.04.2019 gi intocmit de d-na insp. superior Horeboiu Cristina.

Sunt prezentate de asemenea adresele cu m. 62722 1 21.03.2019, 73228 1 04.04.2019 gi 76080 /
0S.O+.ZOtq emise de AJFP Argeq qi adresa Consiliului Judefean Argeg cu nr. 4072 I 22.03.2019.

D-l primar: Veniturile prognozate s-au fundamentat potrivit noilor prevederi bugetare priviii'd
rcpartizareacdtre unit61ile administrativ-teritoriale a sumelor din impozitul pe venit, a sumelor alocate din
TVA pentru echilibrare privind asigurarea funcliondrii, a sumelor defalcate din TVA pentru frnanlarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,la care se adaugd sumele atrase prin diferite programe

deinvesti!iisauac[iuni(PNDL,PNDR,PoCU)precumgivenituri1eproprii'
Astfel, veniturile estimate pentru anul 2019 sunt de 12.761,55 mii lei din care 4671,71 mii lei la

sectiunea de funclionare Ei 8089,84 mii lei la secfiunea de dezvoltare. i

Cheltuielile prognozate s-au fundamentat pe asigurarea resurselor pentru funclionare qi pe

asigurarea surselor financiare pentru dezvoltare, totalizdnd suma e 15.612,35 mii lei lei din carc 4671,7L

mii lei pentru secfiunea de funclionare gi 10.940,64 mii lei pentru secliunea de dezvoltare. j.r

,!, Bugetul de dezvoltare este constituit din24OO mi lei venituri proprii qi 8450 mii lei reprezentdr{d
'surse 

atrase din bugetul de slat qi fonduri europene.



S-a avut in vedere asigurarea cofinanldrii locale care la momentul acesta nu asigurd in integime
necesarul. Din acest motiv am solicitat qi la Consiliul Judefean Argeq bani pentru investi{ia " Re}ea de

canalizare menajerS qi stalie de epurare in comuna Schitu Goleqti, judeful Argeq".
Veniturile noastre sunt totugi acceptabile; mai sunt qi fondurile europene nerarmbursabile.
Proiectul de buget este dezbdtut pe hecare capitol qi pe subcapitole. Apoi sunt prezentate: Lista de

investi!iipeanu120199iPlanu1delucr6riderepara!iigiintre!inerepeanul20I9.
D-l Palaghiu M. aratd cd sunt necesare reparalii Ei la acoperigul de pe partea de nord a primdriei.
Dl.primar- este adevarat, dar in momentul acesta nu este o proprietate, oricum s-a desfiintat io

lucarna datorita infiltratiilor de la apa de ploaie.
D-l $ipoteanu C. afirmi cd pentru serviciile depazd qi ordine sunt cheltuieli foarte mari. Solicitd

sd fie prezentatd o situalie a firmei care se ocupd cu serviciul de pazd, in fafa consiliului local la qedinla
ordinard din luna mai. Cu tot sistemul de supraveghere cu camere video sunt constatate furturi in
continuare" De asemenea ar trebui sd fie prezent qi reprezentantul poliliei.

D-l primar: Vor h chemali ca sd prezinte un raport de activitate la gedinla din luna mai, atAt

reprezentantul firmei care asigurdpaza in localitate cdt qi un reprezentant al polifiei.
D-l Dorobanfu B. intreab[ ce reprezint6 suma de 40 mii lei de la cap. 67.02.50. Nu este prea mult

doar pentru Ziua comunei?
D-l primar: Aceastd sumd a fost prevdzut[ pentru Ziua comunei , pentru cadourile oferite copiilor

ct ocazia pomului de iam[, pentru Ziua diasporei c6t qi pentru alte evenimente culturale din cursul
anului. '"i

Referitor la cheltuielile de capital - titlul 71, s-a constatat, impreuna cu presedintele consiliului
judetean Arges, vicepresedintele si administratorul public, cu ocaziavizitei in teren, cd trebuie construit
un grup sanitar qi la etajul $colii Gimnaziale nr.1 Schitu Goleqti. Am solicitat bani de la Consiliul
Judelean Argeq pentru consolidare qi suprainillare grup sanitar. Vom suporta noi cheltuielile pentrufaza
de expertizare si DALI.

La 67.02.05.01- sport au fost prevdzuli bani
stadionului.

D-l Balcd C-tin solicitd intocmirea unui regulament privind inchirierea c[minului cultural
Ldzdreqti. Toli ce care inchiriazd cdminul sd pldteasce utilitdlile.

D-l Palaghiu M.: Lapct.nr.T din Lista lucrdrilor de reparalii Ei intrelinere pe anul 2019, nu trebtiie
dur;6,rizalie de construire pentru staliile de autobuz? i ' .':: :.

D-l primar: Staliile se vor face inilial doar pe partea dreaptd pentru cd pe partea stdngd a DN73 sd

va lucra la canalizare.
D-l Palaghiu M.: Referitor la pct. nr.10 din aceeaqi 1ist6, referitor la demolarea dispensarului uman

vechi, eu nu sunt de acord cu demolarea acestei construcjii. AcoperiEul este relativ nou. Acel spaliu poate

fi folosit gi in alte scopuri.
D-l primar: Ne-am gAndit la demolarea acestei construcfii in ideea gdsirii unei localii pentru

construirea unei grddinile cu program prelungit. Nu qtim dacd anul acesta.

D-l $ipoteanu C.: La canalul de scurgere de la Linioara se impune prelungirea trotuarului pind lq
depozitul de materiale de construclii. I '

D-l primar: Se va face acest trotuar dupd finalizarealtmdrilor de canalizarc.
Nemaifiind disculii la acest pct. se supune la vot proiectul de hotSr6re qi cu unanimitate de votiili

pentru (13) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. l9 din 16.04.2019. , ,

Nemaifiiind discufii in Eedinfa de astdzi preqedintele de gedinld declar6 inchise lucrdrile acesteia; l

$edinla se incheie in jurul orei 17.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
DOROBANTU BOGDAN FLORINEL

pentru construcfia gardului pe latura vesticd 
:a

Secretar,
w-,IoaoI ciriuN
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