
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LQCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi26.01,202l cu ocazia desf[;uririi gedinfei de lucru ordinare a Consiliului Local
Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituite Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ Ei a Dispoziliei de

,' ' $edinfa se desfbgoard la sediul Cultural Schitu GoleEti, cu respectarea mdsurilor legale
i' care se aplicS pe durata stdrii de alertd,, prevenirii gi combaterii efectelor pandemiei de COVID-
'-,., ,."1.9. .

Secretarul general al comunei Schitu Golegti face prezenla consilierilor locali. Sunt prezenli 15

consilieri locali din num[rul total de 15 consilieri aflati in functie.
La qedinld mai participa dl Mirifd Vasile Tudorel - primarul comunei

Cdtdlin - secretar general al comunei Schitu Golegti qi in calitate de invitali:
Nicoar[ Gheorghe, qef SVSU ;i dl Iancu Bogdan, delegat sdtesc.

Schitu Goleqti, dl Vllducd
dl Luca Ion, qef SCUP, dl

PreEedinte de qedinf6 este dna David Georgiana - Ionela carc prezintd proiectul ordinii de zi: 
,

, I . Prezentarea procesului verbal al gedinfei ordinare a Consiliului Local Schitu Gole;ti
'',i dindata de22.12..2020.I I 2. rea Strategiei de dezvoltare locall a Comunei Schitti.,'...,,,.' Golegti, jud "l

""i "';' ' "" lv 3 'obarea Planului de acfiuni sau lucrlri de intereslocal"'
ce urmeazl a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.416t2001, in cursul anului 2021, i 1 l

4. Proiect de hotlrflre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ;i locurile in care
contravenien{ii vor presta activitlfi in folosul comunitlfii gi pentru stabilirea locurilor ;i tipurilor
de activitlfi in situafia executlrii sanc{iunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul
comunitifii locale.

5. Proiect de hotirffre privind aprobarea extinderii re{elei de iluminat public in comuna
Schitu Golegti, judeful Argeq.

6. Proiect de hotlrflre privind transformarea unei func{ii publice de execu{ie din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Schitu Gole;ti.

; " 7. Proiect de hotirffre privind aprobarea propunerii privind scoaterea temporar#'iri
. circuitul agricol pentru terenul in suprafa{I de 1038 mp, categoria de folosinfl "p5gune", situat i1
'" " iiurul comunal Ciocinei, din extravilanul comunei Sctritu Goleqti. "r 

" ;'1'', 
,[

8. Informare privind situafia colectirii de;eurilor menajere in comuna Schitu Goleqti, in
anul 2020.

9. Informare privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, pe semestrul II at anului
2020. j'

10. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
decembrie 2020. I

11. Diverse.



Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd un punct Ei anume:
- Proiect de hotirire privind desemnarea consilierilor locali care sI facl parte din Comisia

pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Comuna.
Schitu Gole;ti.

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

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comunei prezintd procesul verbal
al ;edin{ei ordinare a Consiliului Local Schitu Gole;ti din data de 22.12.2020.

IntrucAt nu sunt aduse amendamente la acesta, este supus la vot gi se aprobd cu unanimitate de
voturi

2. Proiect de hotirfire privind aprobarea Strategiei de dezvoltare local[ a Comunei Schitu
Golegti, j ude{ul Argeq, pe perio ad a 2021-2027 .

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. Eedinld: proiectul de hotdrdre gi referatdlrdd
&probare nr. 444118.01.2021iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti Ei raportul de specialitateqlnrl
445 I 18.01 .202I intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrAre aprimit avin;i^ favorabil dinpartea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi

nr.3.
Dl primar: in documentafia pentru gedin!6 v-am transmis doar lista cu obiectivele. Strategia, in

intregime, va fi afisata si pe paginailectronica a PrimarieiAm solicitat sd venili cu propuneri din parte{
dvs. Am primit o singurd propunere.

Vd putem pune la dispozilie intregul document. Acesta a fost elaborat de cdtre Universitdted
Romdno - German6 din Sibiu gi s-a linut seama de dorinlele cet[fenilor.

Este un document important fErd de care nu putem accesa fonduri nerambursabile pentni
obiectivele de investilii propuse.

,:* DI $ipoteanu C.: Ar fi bine ca aceastd strategie sd fie afigatd pe site-ul primdriei pentru a cunosCutd

de cdt mai multd lume. i '!'

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrire qi cu 15 voturi - pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 3 din 26.01.2021

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucrlri de interes local cq

urmeaz[ a fi executate de cltre beneficiarii Legii nr.41612001, in cursul anului 2021. I

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinf6: proiectul de hotdrdre ;i referatul de

aprobare nr. 435118.01.2021inifiate de primarul comunei Schitu Gole;ti qi raportul de specialitate nri
43 6 I I 8.Ol .2021 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdr6re a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialit ate nr .2 gi nr.3 . 
:

Dl primar: Toate aceste lucrdri prezerrtate vor fi executate cu beneficiarii de ajutor social care. aq

obligalia de a presta un anumit nr. de ore de muncd. ," 
Am mai adiugat lucrdri care s-au ftcut, in parte anul trecut sau nu s-au mai fEcut in cursul anului

trecut. Am incercat sd prindem toate acliunile sau lucr[rile de interes local.
Nemaifiind disiulii Ia acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 15 voturi - pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 4 din 26.01.2021

4. Proiect de hotlr6re privind stabilirea domeniilor serviciilor publice gi locurile in care
contravenienfii vor presta activitfg in folosul comuniti{ii ;i pentru stabilirea locurilor ;i tipuriloy
de activitlfi in situafia executlrii sancfiunilor penale de efectuare a muncii neremunerate in folosul.
comunit[fii locale.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru gedin!6: proiectul de hotdrdre Ei referatul
de aprobarenr.440ll8.Ol.2o2l iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu

w. 443118.01.2021intocmit de secretar 
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Proiectul de hotdrAre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.2 gi

nr.3.
Dl primar: Sunt aceleaqi lucrdri pentru toli , atdt pentru beneficiarii de ajutor social cdt qi pentru

cei care au obligatia de a presta ore de muncd neremuneratd in folosul comunitdlii.
Este un cerc vicios, ar trebui umblat la lege. Sunt persoane care nu executd nici orele de muncd in

folosul comunitdlii deqi au aceastd obligalie stabilitd de instan!6. Sunt cdliva care ar trebui sd vind aproape
infrecare zi.

Dacd nu vin la muncd atunci orele care trebuie efectuate se transformd iar in amendd.
Am propus qi prin intermediul Asociafiei Comunelor din Romdnia ca amenzile carc reprezintd o

anumitd sumd sd fie transformate in pedeapsd privativd de libertate. De asemenea la un anumit numdf de

ore neefectuate, pedeapsa s[ fie privativd de libertate.
Avem o mulfime de dosare de muncd in folosul comunitdlii care sunt nesolufionate.
Dl $ipoteanu C.: PAna nu se va ajunge la privarea de libertate nu se vor rezolva aceste probleme.

Legile acestea nu au o finalitate.
Cred cd ar fi bine ca cei care presteazd ore de munc[ neremuneratd in folosul comunitdlii sd fie

separali de cei de la ajutor social. Sd fie o notd informativd separatd pentru actele care se fac, sd se vadd
astfel ce fel de activitate au desfrqurat aceqtia.

Dl Pdtragcu F.: S-au efectuat lucrdri de igienizare in localitate qi cred cd.ar mai trebui continuat:
La Linioard s-au completat scdndurile dar tot ar mai trebui.

Dl Radu M.: Referitor la amenajarea parcului de joacd pentru copii din satul Costifd, unde va fi
mai exact?

Dl primar: Va fi amenajat in spaliul de l6ngd hidrant.

il Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru -
este adoptatd Hofirirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.5 din 26.01.2021

5. Proiect de hotlrffre privind aprobarea extinderii re{elei de iluminat public in comuna
Schitu Gole;ti, judefut Argeq.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru qedin![: proiectul de hotdrAre qi referatul
cu m. 376114.0I.2021 ittiliate de viceprimarul comunei Schitu Golegti gi raportul de specialitate cu nr.

446 I 18.01 .2021 intocmit de secretar.
Proiectul de hotdr6re propus a primit avrzfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.l gi

nr.2"

Dl viceprimar: Pentru extinderea relelei electrice vom mai cere stdlpi de ciment pentru cd ne

trebuie.
' Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi - p'entru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Locul Schitu Gole;ti nr. 6 din 26.01,2021.

6. Proiect de hotdrire privind transformarea unei funcfii publice de execufie din cadrul
airaratului de specialitate al Primarului comunei Schitu Goleqti.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru qedinfd: proiectul de hotdrire insolit dd

referatul de aprobare m. 466118.01.2021 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti Ei raportul de

specialitate cu ff. 479118.01.202I intocmit de secretar.
Proiectul de hot6r6re propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2. '

Dl primar: D-na Pdtragcu Elena se pensioneazd,,incepdnd cu 01 .02.2021, postul ocupat in prezent
de ddnsa devine vacant. Dacd menfinem neschimbat acest post vacant de consilier superior, pentru, a ft
ocupat ne trebuie o persoand cu cel pulin 7 ani de vechime in specialitatea necesard ocupdrii postului.

Prin transforrnarea funcliei publice de consilier superioi in funclie publicd de consilier asisteht ar

fi necesar cel pulin 1 an vechime. Astfel, prin indeplinirea acestei condilii, se dd posibilitatea cdt mai
multor persoane s[ se prezinte la concurs.



Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 14 voturi - pentru
- li o ablinere (Radu Marian Marius) este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.7
din 26.01.2021.

7. Proiect de hotlrflre privind aprobarea propunerii privind scoaterea temporar[ in
circuitul agricol pentru terenul in suprafa{I de 1038 mp, categoria de folosinfl "pIgune", situat in
wlazul comunal CiocInei, din extravilanul comunei Schitu Golegti.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru qedinfd: proiectul de hotdrdre gi referatul
de aprobare nr. 501/19.01.2021iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu
nr. 508i19.01.2021intocmit de secretar, adresa nr. 8/08.01 .2021 a SC IAT Engineering & Design SRL

;i adresa rc.11643130.12.2020 a Direcliei pentru Agriculturd Judeleand ArgeE cdtre SC Transgaz SA prin
SC IAT Engineering & Design SRL.

Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.1,

Ei nr.3.
Dl primar: SC Tran^sgaz SA incepe sd investeasci, adicl s[ schimbe conductele magistrale de

transport gaze nattxale, q.a. lnzonanoastr[ este vorba tot de conductd magistral[; pentru a putea interveni
este nevoie ca suprafala necesard lucrdrilor de intervenlie existentd in izlazul Ciocdnei, aflatd irl
extravilanul localitdlii, sd fie scoasd temporar din circuitul agricol. Noi vom solicita ca dupd finalizdred,
lucrdrilor de intervenlie, zona carc a fost afectatd sd fie readusd la forma inifiald. Adicd suprafala de 103 8

mp de teren sd revin[la categoria de folosinld "pdE ne". '';:]'r :

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 15 voturi - pentru i
este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.8 din 26.01.2021.

8. Informare privind situafia colectlrii deqeurilor menajere in comuna Schitu Gole;ti, in
anul 2020.

Dl Luca I. qeful SCUP la Primdria Schitu Golegti , responsabil cu supravegherea activitAlii de

colectare a deqeurilor menajere in comuna Schitu Golegti prezintd o informare, care a fost intocmitd de

acesta gi depusd in cadrul documentaliei de gedin![. .i i
Dl Luca L: Sunt persoane care scot pubel:le la poartd in fiecare zi de miercuri dar niciodat[ nri

au scos deqeuri reciclabile. 'i' J

i'' Dacdtoatdlumea ar recicla deqeurile menajere, taxele ar fi mai mici. , '., i

Dl Pltragcu F.: Sd se insiste din partea celor de la primdrie la toli cei care nu scot deqeuiile
reciclabile.

9. Informare privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, pe semestrul II al anului
2020.

Este prezentat stadiul inscrierii datelor in Registrul agricol pe perioada semestrului II din anul
2020, conform prevederilor OG nr. 2812008, cu modificdrile Ei complet5rile ulterioare. !

10. Informare privind lucrarile executate de

decembrie 2020.
beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna

, Dl. Nicoard Ghe, Eeful SVSU, persoana responsabild cu supravegherea ;i pontajul beneficiarilor
de ajutor social care au efectuat ore de muncd in luna decembrie 2020 prezintd o informare privind

11. Proiect de hotirire privind desemnarea consilierilor locali care si facl parte din
Comisia pentru evaluarea performan{elor profesionale individuale ale secretarului general al UAT
Comuna Schitu Golegti.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre Ei referatul de aprobare nr. 640125.01.202I initiate de

primarul comunei Schitu Goleqti gi raportul de specialitate nr. 641125.01.2021intocmit de secretar.

4,.i



Dl primar: intrucAt evaluarea performanlelor profesionale individuale ale secretarului u.a.t. pentru
anul precedent se efectueazd de cdtre o comisie aqa cum prevede OUG rr. 5712019 privind Codul
administrativ, v[ rog sI propuneli doi consilieri locali care sd fie membrii acestei comisii. ,

Dl Pdtraqcu F. propune pe dl $ipoteanu C. iar dl Duld I. il propune pe dl Duhomnicu N.
Cele doud propuneri sunt supuse la vot qi sunt aprobate in unanimitate.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi - pentru -

este adoptutd Hofirhrea Consiliului Local Schitu GoleSti nr.9 din 26.01.2021.

12. Diverse.
Dl Gavrild Vasile (invitat) solicitd despdgubiri pentru suprafafa de260 mp de teren care in prezen!

este drum de acces ( ulila Olteanu) qi pe care acesta pretinde cd.l-a delinut in proprietate ca moEtenire de

la bunica sofiei sale qi care pAnd in anul 1967 nu era drum din domeniul public comunal.
Dl Gavrild V.: Eu m-am c[sdtorit inl967, cAnd locuiam in casa aflatdintr-o grddin6, ftrd drum de

acces. Mi-am fdcut gard gi am cedat teren pentru un drum de acces. Eu m-am invecinat cu Poiana Sorii;
pe acolo nu exista drum. Drumul acesta l-a!i stabilit ca domeniu public. Nu m-a!i expropriat qi nu m-a!i
despdgubit pentru acest drum. Nu aveli act la m6nd a$a cum am eu. Eu doresc s6-mi pl[tifi despdgubiri qi

il voi ldsa ca drum public. Venili la Stanciu Domnica qi cerefi-i actul de proprietate ca sd vedefi cu cine se

11lYectneaza.

Noi ne invecinam cu Poiana Sorii, V[ rog sd-mi rezolvali aceastd situafie; sd-mi pldtili terenul unde
este drumul.

Formali o comisie Ei venili lafa\a locului. Cereli actele de proprietate de la Sima gi de la Stanciu
Domnica. i 

'

Sd-mi dafi rdspuns la cerea care a fost depusd la primdrie cu mult timp inainte.
Dl primar: Orice cerere trebuie sd aibd un rdspuns in termen de 30 de zile. Vefi primi rdspuns Ia

aceasta. ' l

Trebuie sd inform[m consiliul local Ei comisia de specialitate nr. 2 cd dvs v-afi judecat cu primdria

Ei cu comisia locald de fond funciar si au fost 2 cicluri procesuale, primul printr-o actiune in constatare, al
doilea iu o actiune in revendicare iar, de fiecare data actiunile au fost respinse definitiv si irevobabil de

ihstantele judecatoresti. Ati cerut in instanld sd fili proprietar pentru acel teren. Sentinlele judecdtqt'qSti

nu vd ,rnt furorubile dvs. Drumurile au Ei ele un rigim .;uriOic. tn timp acestea au devenit pi,*tj' u

domeniului public.
Dle secretar veli inainta comisiei nr. 2 documentele care atestd cele discutate.
Comisia nr.2 vaft informat[ in ceea ce priveEte actele dlui GavrilS gi sentinlele judecdtoreqti

rdmase definitive.
Dl Gavrild va primi rdspunsul la cele solicitate in cererea sa, in cel mai scurt timp.
DI P[traqcu F.: Acum acel teren este drum public qi nu se mi poate face nimic, dar trebuia poate;

s4 fie despdgubit Ei ddnsul.
DI v de 55 de ani qi qtiu cd este drum public. i

Dt p $tefan sunt cele doud caztxr din Schitu GoleEti. i

, j, ., Aici are numai de pierdut.
,

Dl primar: Aqa cum v-am obiqnuit la fiecare ;edinfd, doresc sd vd prezint pe scurt, la aceastd ord,
stadiul obiectivelor de investifii din comuna Schitu Goleqti.

1. Canahzare menajerd, etapa L
Pe 16 decembrie 2020 s-a efectuat receplia la terminarea lucrdrilor. Ultima tranEd de platd de 1,2

milioane lei a fost vfuatd UAT Schitu Golegti la data de 20.01 .2021 qi a fost pldtitd a2i26.01.2021.
in prima parte a lunii februarie vd voi invita intr-o gedinld ordinard pentru a aproba delegarea

gestiunii serviciului public de canalizare Ei documentalia necesard pentru atribuirea acestuia unui
operator. Pentru c[ expird qi contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apd va trebui sd facem
o evaluare atdtasistemului de alimentare cu aVd c1t qi asistemului de caralizare. Vom scoate apqi ld

)



licitalie pentru delegarea gestiunii intregului sistem de alimentare cu apd qi canalizare menajerdin comuna
Schitu Goleqti. La inceputul lunii februarie vom avea de aprobat documentalia de atribuire.

2. Catalizare menajerd , etapa II
Pe 31.12.2020 a fost stabilit c6qtig6torul licitaliei pentru execufia celui de-al doilea tronson de

canalizare. Este SC AQVAFOR cru98o/o din preful estimat pentru aceste lucrdri ( 8,3 milioane lei) . Au
participat la licitalie 6 firme din care 4 au fost descalificate la propunerea tehnicd.

Pe 25.01 .2021 s-a semnat contractul de execufie. tn luna martie vom emite ordinul de incepere a
lucrdrilor. Durata contractului este de 4 ani pentru execulia unei lungimi de 8 km de retea, cu doud
subtraversdri ale DN73 si o subtraversare la CF in zona Ezilor-Costita.

Din excedentul pe care il avem ( in jur de 2,5 mil lei), I,5-2,0 mil. lei vor fi folosili la lucrdrile de

canaltzare.
3. Ciminul cultural Schitu Golestii.\ Receplialaterminarealucrdrilor s-aefectuatladatadell.l2.2020. 1 '' ri i

Pe 31 decembrie 2020 a intrat penultima trangd de platd de la CRFIR, de 340 mii lei.
+ .- . .- .' 1 PIn aceastd perioadd s-au ftcut dot[rile, in sdptdm6na aceasta se vor definitiva. In lunile februarie-

martie vom solicita Ei ultima trangd de plat[ de la CRFIR, in valoare de L,2 mil. lei. Aceqti bani ii vom
folosi pentru celelalte investilii. I

4. Reabilitare clddire social-culturald
La licitalie au participat 9 firme. PAnd la 15.02.2021vom Eti cine este cAqtigdtorul licitafiei. j i

5. Sala de sport Schitu Goleqti, cu 102 locuri in tribund, prin CNI. l

Sunt inscrise 1 1 firme. Sper ca in acest an sd incepem lucrdrile Ei la acest obiectiv.
6. Sala de sport qcolar6 la $coala Gimnazial[ Ldzdreqti '] "r

Pflnd in prezent nu s-a avizat contractul de finanfare de MLPDA.

Banii pentru dezvoltare vor fi direcfionalila canalizare qi la $coala veche Ldzdre;ti. '

Pe dl Lupag il vom invita la Eedinfa ordinard din luna februarie. Ne-a solicitat Ei o scutire pe care

nu am anabzat-o in qedinla anterioard.
DI P[traqcu F.: Avem familii in localitate care nu au unde locui. Trebuie si facem ceva qi pentru

acestea.

Dl primar: in acest sens, arn solicitat niEte containere, neces are ca spalii pentru dormit.
Dl Radu M.: Referitor la becurile din satul Costil6, ... vechea poveste. S-au pus doud, restul nu.

Este vorba de ulifa Ungureanu;i ulila Oldrescu.
Se cur[ld rigolele de pe DN 73 dar pdmAntul se lasd pe margine.
Dl Enache G.: in zfi;ain care anins cum s-a intervenit pentru deszdpezire?
Dl viceprimar: S-a intervenit pe strdzile principale; pe trotuarele de pe DN73 nu a fost cantl

, Dl Duhomnicu N.: in curtea Cdminului cultural Ldzdre;ti ar trebui pus niqte balastru.
in parcul de joac6 pentru copii ar fi necesar[ o ciqmea s[ aibd gi acegtia unde sd se spele pe mdini.
D1viceprimar:Seqtie'Nubalastrutrebuiepuscidoarnisip.

Nemaifiind discu{ii in qedin}a de astdzi preEedintele de qedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinJa se incheie in jurul orei 17.3s.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
DAVID G EO RGIANA-IONELA

Secretar general ul comunei,
VLADUCA CATALIN
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