
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

lncheiat astdzi25,06.2011 la sediul consiliului local cu ocazia desflsurlrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu GoleEti.

$edinla este legal constituitd Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215 I 2001privind administralia publicd locald, republicat5, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispozifiei de convocare m. 216 120.06.2019.

La gedin![ participd un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflafi in
funcfie. LipseEte dl Balc6 Constantin

La gedinfd mai participd dl Mirild Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti, dl Vl5ducd ;"i;:

Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitafi: dna Horeboiu Cristina - inspector in cadrul compartimentului
Contabilitate qi dl Schiaucu Pavel Mugurel - consilier juridic.

Preqedinte de qedinfd este domnul Oprescu Nicolae Dorinel care ia loc la prezidiu ;i prezint[
proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a C.L. Schitu Goleqti din data de
28.0s.2019.

2. Proiect de hotlrflre privind mutarea echipamentelor de agrement din spa{iul de joaci
pentru copii amenajat in incinta Clminului cultural Schitu Golesti, intr-o alti locafie.

3. Proiect de hotlrffre privind privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
inchiriere nr.5421101.07.2016 incheiat de Comuna Schitu Goleqti cuZamfir Daniela - PFA.

4. Proiect de hotlrflre privind montarea unor limitrtoare de vitezl in zonele cu circulafie "'r

rutierl gi pietonall intensl din comuna Schitu Gole;ti.
5. Proiect de hotlrffre privind aprobarea demolirii construc(iilor " Remiza PSI" de la

Clminul Cultural Llzlregti gi " Magazia din lemn" aflatd in incinta Primlriei comunei Schitu
Golcgti.

6. Proiect de hothr6re privind aprobarea subinchirierii unui spafiu din imobilul - "Complex
comercial LIz5reqti", aflat in domeniul public al comunei Schitu Goleqti pentru desflqurare
activitlfi de panifica{ie.

7. Informare privind lucririle efectuatc in cursul lunii mai 2019 de cltre beneficiarii Legii
nr.416l200l, in comuna Schitu Golegti, jude{ul Argeq.

8. Diverse.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd un punct gi anume:
- Proiect de hotEr6re privind aprobarea efectutrrii unor lucrflri de investifii de cltre

Asociafia Utilizatorilor Plgunilor Comunale gi a Crescltorilor de Animale (AUPCCA) Schitu
Golegti pe izlazul Ciocflnei.

Propunerea este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 9 puncte qi este aprobat in unanimitate.



inainte de a se trece la dezbaterea punctelor existente pe ordinea zi, dl Enache (invitat) -
reprezentantul firmei de pazd, prezintd, activitatea desfrEuratd de echipa de pazd pe pe parcursul lunii
iunie, inbaza contractului de prestdri servicii aflat in derulare.

Acesta prezintd consilierilor locali tableta care a fost achizilionatd pentru a intra in uzul celor care
presteazd serviciul de pazd. Urmeazd, ca in zilele urmdtoare sd se introducd in programul pentru
monitorizarea camerelor video instalate pe tma comunei Schitu Goleqti.

Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al
gedin{ei ordinare care s-a desflgurat in data de 28.05.2019.

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

2. Proiect de hotlrflre privind mutarea echipamentelor de agrement din spafiul de joacd
pentru copii amenajat in incinta Clminului cultural Schitu Golegti, intr-o altl loca{ie.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive cu ff. 4929119.06.2019 iniliate de
primar, r'aportul de specialitate cu nr. 4930119.06.2019 intocmit de secretar qi adresa cu ru.
829111.06.2019 din partea firmei SC SERCOP ADN SRL.

Proiectul de hot6r6re propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2
gi nr.3.

Dl viceprimar: Dupd cum qtifi, se lucreazd la cdminul cultural din satul Schitu Goleqti. Acolo este
organizat;antier. Am primit o adres[ din partea constructorului prin care ne solicitd si eliberdm toatdzona
din vecindtatea obiectivului suspus lucr6rilor de reabilitare. Trebuie sd stabilim ce vom face cu acel parc
de joac6 pentru copii.

Dl primar: Solulia pentru care veli opta va h una temporard, pentru cd in momentul de fa![, acel
parc de joac[ nu poate rdmdne acolo. Vor intra cu utilaje, cu maqini de betoane gi tot spaliul de joac6
pentru copii va fi distrus.

Dl Bragd I.L.: Trebuie mutat qi depozitat corespunzdtor qi apoi instalat in altd locafie.
Se propune dezafectarea intregului echipament de agrement din spafiul de joacd amenajat pentru

copii qi depozitarea corespunzdtoare a acestuia pAnd la stabilirea unei noi locafii.
Nemaihind discujii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re gi cu 14 voturi -pentru -

este adoptatd llotcirfrreu Consiliului Local Scltitu Gole;ti nr. 38 din 25.06.2019.

3. Proiect de hotirire privind privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
inchiriere nr.5421101.07.2016 incheiat de Comuna Schitu Gole;ti cu Zamfir Daniela - PFA.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu m. 4919 I 19.06.2019 inifiate
de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de specialitate cu nr. 4920119.06.2019 intocmit de secretar
gi cererea dnei Zanft Daniela inregistratd cu ff. 4616106.06.2019.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Termenul acestui contract expird ladata de 01.07.2109. In contract s-a stipulat ci

termenul poate fi prelungit prin incheierea unui act adifional.
Dl Tudor I. propune prelungirea pe un termen mai scurt , cu actualizarca chiriei gi posibilitatea de

prelungire in continuare.
Nemaifiind disculii Ia acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 14 voturi -pentru -

este adoptatd HotiirArea Consiliului Local Scltitu Gole;ti nr. 39 din 25.06.2019.

4. Proiect de hotlrflre privind montarea unor limitatoare de vitezi in zonele cu circula{ie
rutierl qi pietonal[ intensl din comuna Schitu Goleqti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu nr. 4940120.06.2019 iniliate de
viceprimarul comunei Schitu Golegti, raportul cu m. 4954 I 20.06.2019 intocmit de secretar gi solicitarea
inregistratd cu nr. 4438130.05.2019 din partea unor cetdleni locuitori ai strdzii Ordqelul Minier de Jos

Proiectul de hotdrAre a primit avizfavorabil din parlea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3.
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Dl viceprimar: Caurmare a reclamaliilor primite din partea unor cetdleni gi la solicitarea acestora,
am iniliat acest proiect de hotdrdre in vederea stabilirii unor astfel de mdsuri administrative pentru ca
circulalia rutierd Ei pietonalI pe strlzile amintite sd se faci in condilii de siguranfd.

Dl $ipoteanu C. propune am6narea acestui pioiect de hotdrdre pdn[ la qedin]a urmdtoare intruc6t
nu au fost stabilite clar locurile in care vor fi montate aceste limitatoare qi de asemenea lipsegte avizul
politiei rutiere.

Propunerea este aprobatd in unanimitate.
Nemaifiind discufii la acest punct . proiectul de hot6r6re se am6nd pdnd la gedinla urmdtoare.

5. Proiect de hotir6re privind aprobarea demollrii construc{iilor " Remiza PSI,' de la
Ciminul Cultural Lizflre;ti si " Magazia din lemn" aflatd, in incinta Primlriei comunei Schitu
Goleqti

Sunt prezentate : proiectul de hotdrAre gi expunerea de motive cu ff. 4950120.06.2019 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti precum gi raportul de specialitate intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l,rrr.2 gi
nr.3.

Dl primar: Problema cu rcmiza PSI este una mai veche. Iar in spatele primdriei in locul acelei
magazii mai veche vom construi alta care va avea mai multe funcfiuni. Se va asigura astfel loc de addpost
pentru maginile in dotarea primdriei qi mai mult spaliu pentru depozitarea lemnelor de foc qi a altor
materiale.

Dl Palaghiu M. solicitdca odatd cu demolarearemizei PSI sd fie astupatd gi haznaua existent5
acolo.

Dl. viceprimar-Deja s-a stabilit ca materialul rezultat din demolare care nu poate fi folosit va servi
pentru astuparea fosei, cu mentinerea totodata a zidului pe partea de vest care limiteaza propietatea
comunei de proprietatea privata limitrofa.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre qi cu 14 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.40 din 25.06.2019,

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea subinchirierii unui spafiu din imobilul - "Complex
comercial Lilzilreqti", aflat in domeniul public al comunei Schitu Golegti pentru desf[gurare
activitlfi de panificafie

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu ff. 4965120.06.2019 iniliate de
primar, referatul cu ff. 4967120.06.2019 intocmit de secretar qi solicitarea din partea SC Drogheria Gruia
Life SRL inregistratd cu ff. 4907119.06.2018.

Proiectul de hot[rdre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.2.
Dl primar: SC Drogheria Gruia Life SRL solicitd subinchirierea unui spafiu, cu respectarea

clauzelor contractuale, pentru desfdgurarea unor activitdli de panificafie. Se cere subinchirierea pentru
spaliul din spate. Acolo se va face o brutdrie. in fa![ va rdmdne spa]iul amenajat pentru drogherie:
Subinchirierea se va face unei firme al carei administrator este tot administratorul titlarului contractului
de inchiriere care va ramane cu sarcina achitarii chiriei si a taxelor de proprietate catre primarie.

Dna Gruia Magdalena este inscrisd in proiectul din cadrul programului POCU ce se deruleazdla
nivelul localit[1ii noastre gi vrea astfel sd oblind finan]area pentru desfbgurarea unor activitdti de
panifica!ie.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre gi cu 13 voturi -pentru -
;i o ablinere ( dl Bragd Iliuld Leonard) este adoptatd llotdrdreu Consiliului Local Schitu Golesti nr,
4t tlin 25.06.2019

7. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii mai 2019 de citre beneficiarii Legii
nr. 416 12001, in comuna Schitu Gole;ti, judeful Argeq.



Dl Nicoard Ghe" prezintf, o lista cu principalele activitdli care s-au desfdEurat la nivelul comunei
Schitu Golegti de cdtre beneficiarii de ajutor social pe parcursul lunii mai2019.

8. Proiect de hotir0re privind aprobarea efectulrii unor lucrlri de investifii de cltre
Asocia{ia Utilizatorilor Pi;unilor Comunale gi a Crescitorilor de Animale (AUPCCA) Schitu
Gole;ti pe izlazul Ciocinei.

Este prezentatd cererea dlui Heroiu Gheorghe - preEedintele AUPCCA Schitu Golegti care a fost
depusd qi inregistratd la Prim[ria Schitu Goleqti cu nr. 498312L06.2019.

Dl primar: Pentru orice lucrare de investilii care se va realiza pe izlazurile comunale Asocialia
Utilizatorilor P6Eunilor Comunale gi a Crescdtorilor de Animale Schitu GoleEti trebuie sa aib[ aprobarea
prin hotdrdre a consiliului local.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 13 voturi - pentru-
gi o ablinere ( dl Pdtra;cu Florian) este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Locsl Schita Gole;ti nr. 42
din 25.06.2019.

9. Diverse.
Dl primar: Referitor la lucr6rile de canalizare, a fost decontatd prima tranEd de platd. Se merge

foarte repede, se verificd qi in termen 20 de zile banii de la MDRAP intrd in contul constructorului. Liderul
asocierii de constructori pentru canalizare va incepe execulia de lucrdri delaLdzdregti , de la strada Gdrii.
Se vor efectua evident si lucrdrile de refacere a trotuarului acolo unde acesta va fr afectat de reteaua de

canalizare care se va incorpora.
La cdminul cultural din satul Schitu Goleqti au fost sistate lucrdrile pentru adoptarea solutiei de

drenare a apei care se acumuleazd in fundafie, care in opinia noastra provine exclusiv din nivelul ridicat
al panzei de apa freatica, pe fondul unui an cu precipitatii abundente. S-a mers cu documentalia pentru
suplimentarea manoperei la AFIR Tflrgovigte. Oricum suma ofertatd de constructor este sub valoarea
contractului de finanJare care a fost aprobat.

La Podul peste pdrdul Poienari de la Valea Pechii sunt qi grinzile executate pentru ca firma
constructoare este si producatoare de grinzi si alte elemente din beton, urrmeaza ca in cca. 45 zile sa fie
transportate spre a fi montate, lucrdrile la pod estimam cd vor fi frnalizate in lunile septembrie-
octombrie, conform contractului de executie si graficului de lucrari.

Nu se lucreazd pdnd in prezent la racordarea satului Loturi la releaua magistrald de api potabild a
municipiului Cdmpulung. Astdzi a fost depusd la C.J.Argeq documentalia pentru emiterea autorizafiei de
construire. Dupd oblinerea acesteia vom incepe lucrS.rile de execulie. S-a intdrziat foarte mult cu oblinerea
avizelor. In total au fost necesare 26 de avize si studii, iar pentru unele dintre ele, spre exemplu Distrigaz
sau Transgaz s-a emis doar negatie intrucat in zona Pescareasa din Campulung nu exista retea de distributie
a gazelor naturale iar conducta magistrala a Transgazului de afla la o distanta foarte mare drj
amplasamentul investitiei noastre.

Se pot depune in continuare proiecte de hnanlare findndu-se seama de prevederile OUG nr"
ll4l20l8. S-au depus doud proiecte gi anume: pe l0 iunie 2019 -" Extindere relea de gaze naturale pe
Valea Neagrd si in satul Loturi din comuna Schitu Golegti, jud. Argeg" cu o valoare eligibila de
638.908,92Iei Ei pe 21.06.2019 " pentru Relea de canalizare menajerd in satele Schitu Goleqti Ei Lizdreqti
- etapa aII-t' , pentru incd 8 km de relea de canahzare, cu o valoare eligibila de 8.664.083,58 lei.

Dl Bragd I.L. solicitd sd fie montate doud camere video la cele dou[ intr[ri in comun6, pe drumul
nalional DN73.

Dl. primar- O sa discutam aceasta solicitare la prima rectificare bugetara, probabil in luna august
pentru ca aceasta investie nu este prinsa in acest an in programul de investitii pentru care trebuie sa

asiguram si sursa de finantare. ':

Dl Pdtragcu F.: CAnd se rezolvd probleme cu asfaltul de pe stada HeroieEti?
Dl viceprimar. La groapa aceia de la dl Oproiu trebuie chemali cei de la gaze pentru cd sunt

semnalate scurgeri de gaze.
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Dl primar: Trebuie vdzut ce firm[ a executat lucr[rile de extindere ( brangament). Acum acegtia
sunt obligali prin lege ca s6 semneze procesul verbal de receplie gi sd readucd terenul la starea ini!ia16. O
sa intervenim si acolo in aceste zile.

Dl $ipoteanu C.: Am stabilit in gedinfa anterioarl ca cei de la firma depazd sd intocmeascd procese
verbale privind cele constatate in timpul serviciului.

Pe drumul spre Capu Piscului, dupi trecerea peste calea feratd, pe partea dreapt[ a carosabilului
este o groapd destul de mare care trebuie astupatd.

Dl primar: Cunoaqtem situalia dar aceasta se afl6 pe raza teritoriald a comunei Godeni.
Dl Cioacd L doreqte sd afle dacd in acest an se va mai organiza" Ziua Diasporei".
Dl primar: Vom discuta acest aspect la gedinfa ordinar[ din luna iulie 2019.

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de qedin!6 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.r5.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld, Secretar,
OPRESCU NICOLAE DORINEL VT,{.OAC[ CiT4UIV


