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ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26,02,2011 la sediul consiliului local cu ocazi^ desflqurlrii qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golegti. 

;.:\,,i

$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art.39 alin" (1) din Legea nr.275 I 2001privind administra{ia publicd local[, republicatd, cu
modific6rile Ei complet6rile ulterioare Ei a Dispozitiei de convocare nr. 100 I 21.02.2019.

La qedinf6 participd un numdr dei tS consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflafi in
functie.

La qedinld mai participd d-l Mirifd Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti;'d-fu'-',+'
Vldducd Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitali: d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate, d-l Luca Ion - qeful S.C.U.P. qi d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier
juridic.

Pregedinte de qedinlE este domnul Cioacd Florian Liviu care ia loc la prezidiu qi prezint[ proiectul
ordinii de zi:

1. Prezentarea qi aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului local
Schitu Goleqti din data de29.01.2019.

2. Proiect de hotlr6re privind aprobarea structurii refelei qcolare a unit[{ilor dg stat ce vor
funcfiona pe raza comunei Schitu Golegti, judeful Argeq in anul qcolar 2019-2020.

3. Proiect de hotlr6re privind acoperirea temporarl a golului de cas[ pentru secfiunea dd
dezvoltare.

4. Proiect de hotlrire privind insu,sirea Acordului de cooperare pentru organizarea ;i.
exercitarea activit[filor privind Registrul Agricol Nafional (RAN) gi Registrul Electronic Na{ional
al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) incheiat intre Comuna Schitu Goleqti qi A.Co.R. frliala Argeg

5. Proiect de hotlrAre privind aprobarea compenslrii chiriei pentru SC Geo&Luca
IMarketing SRL. , l

6. Proiect de hotirffre privind extinderea refelei de alimentare cu apI in punctul Yalea
Neagrl din satul Valea Pechii.

7. Informare privind lucririle executate de beneficiarii Legii nr.41612001, in luna ianuarie
2019.

8. Prezentarea Raportului de evaluare a capacitlfii de aplrare impotriva dezastrelor, pe
anul 2018"

9. Raport de activitate pe anul2018, birou registrul agricol.
10. Diverse
D-lprimarpropunesuplimentareaordiniidezicuinc6unpunctqianume:
- proiect de hotlrire privind aprobarea Devizului general actualizat - recalculat ca urmare

a apliclrii art.7l alin.(l) din OUG nr.ll4l2018 gi a Instruc{iunii ANAP nr.2l20l8 pentru investifia

- " Re{ea de canalizare menajer[ qi sta(ie de epurare in comuna Schitu Golegtio jude{ul Argeq -
Etapa I ";

Propunerea d-lui primar este aprobat6 in unanimitate.
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Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 1l puncte qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd procesul verbal al

gedin{ei ordinare care s-a desfi;urat in data de 29.01.2019.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot qi este aprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea structurii refelei gcolare a unitifilor de stat ce vor
func{iona pe raza comunei Schitu Goleqti, judeful Argeq in anul qcolar 2019-2020.

Sunt prezentate: proiectul de hot[r6re iniliat de primarul comunei Schitu Goleqti, adresa nr.
282181129.01"2019 a Inspectoratului $colar Judelean Argeq precum qi adresa nr. 3057 I 23.11.2018 a$colii
Gimnaziale nr.1 Schitu Golegti"

Proiectul de hotdr6re propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.2 qi

nr.3"
D-l primar: Aceastd hotdrdre se adoptd in fiecare aninbaza avizului conform al Inspectoratului

$colar Judelean ArgeE 1

Nemaifiind discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[rdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr, 9 din 26.02,2019.

3. Proiect de hotlrffre privind acoperirea temporarl a golului de casl pentru secfiunea de
dezvoltare.

Sunt prezentate : proiectul de hot[r6re iniliat de primarul comunei Schitu Golegti gi raportul
inregistrat cu nr. 15531 19.02,2019 intocmit de compartimentul financiar - contabil.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.
D-l primar: Excedentul bugetului local la sfirgitul anului 2018 era de2,8 milioane lei. Din acesta

1 milion lei este pentru proiectele finanfate din alte surse, respectiv FEADR ptr. Caminul Cultural Schitu
Golesti si POCU ptr. proiectul Solutii concrete pentru probleme reale.. Pentru proiectul POCU vom folosi
bani din excedentul bugetar care au fost destinafi pentru acest proiect, neconsumati in 2018, evidentiati in
excedent .

D-l Sipoteanu C.: Raportul de specialitate prezentat este neclar, are multe lipsuri. Nu era o greqeald

dacdar fi fost prezentat acest aspect. Sd se specifice in hotdr6re cd acei bani din excedentul bugetar sunt
destinafi pentru proiectul POCU.

Potrivit prevederilor art. 46 alin.(l) din Legea nr.2l5 12001 sunt colegi din consiliul local care au
un interes patrimonial , acestea trebuie sd se abfind de la vot pentru cd sunt in conflict de interese.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 12 voturi -pentru -
Ei 3 ablineri ( Boghez G.M., Bragd I.L, ;i Neagoe I.L.) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu
Gole;ti nr. 10 din 26.02.2019. 

;

4. Proiect de hotirflre privind insuqirea Acordului de cooperare pentru organizarea qi

exercitarea activit5filor privind Registrul Agricol Na{ional (RAN) qi Registrul Electronic Nafiolal
al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) incheiat intre Comuna Schitu Golegti qi A.Co.R. filiala Argeg.

Sunt prezentate : proiectul de hotlr6re impreund cu anexele acestuia initiate de primarul comunei
Schitu Goleqti. I

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.3.
Dl. primar- sunt cateva proiecte informatice pe care primaria nu are capacitatea sa le gestioneze

cu personalul existent la biroul registrului agricol.
D-na Pdtraqcu E. Se va pensiona in anul acesta iar d-ra Albu E.R. este angajatd pe duratd

determinat[. Nu avem personal in primdrie care s[ se ocupe de administrareaRAN qi RENNS. :

Am discutat cu cei de la Asocialia Comunelor din Rom6nia - Filiala Argeq pentru ca sd

externalizdm aceste servicii. Acestia prin angajali proprii se vor ocupa gi de administrarea RAN qi RENNS



la nivelul comunei Schitu Goleqti. Aceastd activitate necesitl un volum mare de muncd. Toate strdzile vor
fi incluse in RENNS.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre cu modificdrile propuse qi

cu 15 voturi -pentru - este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 11 din 26.02,2019.

5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea compenslrii chiriei pentru SC Geo&Luca
Marketing SRL.

Sunt prezentate : proiectul de hot6rdre gi expunerea de motive cu m. 1630 I 20.02.2019 inifiate d9
primarul comunei Schitu Goleqti precum qi cererea d-nei David Georgiana Ionela reprezentantul SC

Geo&Luca Marketing SRL, inregistratd cu nr. 1362.12.02.2019, prin care solicitd compensarea chiriei
pentru spaliul de la magazinul alimentar cu plata facturilor de energie electricd achitate pentru Grddinifa
Valea Pechii, construclie adiacentd cu prima.

Proiectul de hotdr6re a primit avini favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.2.
D-l Tudor I.: D-na David G. ar dori sd monteze qi un calorifer in incinta magazinului intruc6t exist[

in clddire instalalia de inc6lzire cu centrald termicd.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotIrdre qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 12 din 26,02.2019. 
:

6" Proiect de hotlrdre privind extinderea re{elei de alimentare cu apfl in punctul Valea
Neagrtr din satul Valea Pechii. 'L' 1

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi expunerea de motive cu ff. 1657120.02.2019 inifiate,de
primarul comunei Schitu Goleqti qi cererea d-lui Rddoiu Claudiu Samuel inregistratd cu nr. 893/
30.01.2019 care solicitd extinderea relelei de alimentare cu ap6 pdnd la locuinfa sa.

Proiectul de hot6rdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. I qi nr.2.

D-l primar: Aq avea de adus un amenadament. Nu qtim dacd diametrul conductei de alimentare cu

apd este cel corect.
D-l viceprimar: In aceasti zonl se vor mai construi case, noi trebuie sd le asigurdm utilit[file

necesare.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentr;u -

este udoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegti nr. 13 din 26.02.2019,

7. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr.41612001, in luna ianuarie
2019.

Sunt prezentate toate lucr6rile care au fost efectuate cu beneficiarii de ajutor social din comqna
Schitu Goleqii, pe parcursul lunii ianuarie 2}lg,conform situafiei inaintate in cadrul documentafiei peniru
gedin!4.

D-l Nicoard Gh.: Beneficiarii Legii w.41612001 au fost folosifi mai mult la colectarea gunoiului
qi la deszdpezire. Consider cd se menfine curdlenia in comund.

D-l Pdtraqcu F.: Trebuie stabilite qi sancfiuni pentru cei care nu respectd ordinea qi curdlenia.
D-l viceprimar: Vom explica cetElenilor ce inseamnd gunoiul menajer qi care este modul de

colectare"
D-l Luca I": Pentru colectarea selectivd vom stabili ziua de Joi odatd la doud s[pt6mpni.
Cantitatea de gunoi a scdzut simfitor. Dacd in luna ianuarie s-a ridicat cantitatea de 78,9 tone in

lunafebruaries-aridicatcantitateade55,9tone,maipu}incu23tone.
De cdnd s-a trecut la modul de colectar. 

"u 
pub.l. individuale se simte o reducere a cantitdfii de

gunoi ridicat de cdtre operatorul de salubritate.

8. Prezentarea Raportului de evaluare a capacitlfii de aplrare impotriva dezastrelor, pe

anul20l.8.



Prezintd d'l Nicoala Ghe. qeful SVSU.
D-l Nicoari Gh.: In prezent , in cadrul serviciului voluntar pentru situalii de urgenld avem 17

oameni. Toate acliunile desftqurate in anul 2018 pe ruzalocalitAlii au fost amintite in raportulprezentat,

9. Raport de activitate pe anul2018, birou registrul agricol. ,'

D-l primar: Din pdcate, ar trebui amintit cI acfiunea de finalizare a apliclrii legilor de fond funciar
merge foarte greu.

Solicit o mai buna implicare a membrilor comisiei locale de fond funciar, in special o implicare
mai mare a secretarului si a consilierului juridic.

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea Devizului general tctualizat - recalculat ca
urmare a aplicirii art.ll alin.(l) din OUG nr.ll4l2018 qi a Instrucfiunii ANAP nr.2l20l8 pentru
investifia - " Re{ea de canalizare menajeri ;i sta{ie de epurare in comuna Schitu Gole;ti, judeful
Arge;-EtapaI"' Sunt prezentate: adresa nr. 21748 I 11.02.2019 a M.D.R.A.P. - Direcfia Generald Dezvoltare
Regionald qi Infrastructurd referitor la implementarea PNDL prin actualizarea contractelor de achizilie
publicd qi Nota Informativd a Asocierii SC Construclii Drumuri qi Lucrdri de ArtS SRL - SC Zeus SA-
SC Selca SA inregistratd'cu nr. 1822 I 26.02.20t9 in calitate de constructor al investiliei - " Relea de
canalizarc menajerd gi stafie de epurare in com. Schitu Goleqti, Etapa I".

D-l primar: Indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investilii trebuie actualiza[i cd
urmare a aplic6rii art.7l alin.(l) din OUG rc. ll4l20l8. Contractul de lucrdri trebuie act,ualizat prin act
adilional. Intre contractul de finanfare qi contractul de execulie este o diferenfd de 400 mii lei.

La 18 martie 2019 se va emite ordinul de incepere la execulia lucrarii de canalizare.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[rAre qi cu /5 voturi - pentru

- este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu GoleSti nr. 14 din 26.02.2019.

10. Diverse
D-l primar: Pentru atribuirea contractului de lucr6ri la construclia podului de la Valea Pechii,

trebuie parcurse nigte etape in sistemul electronic. Se evalueazd, acum oferta financiard.
Cea mai bun6 ofertd a avut-o SC SERCOP ADN SRL. Au fost solicitate documentele de

eligibilitate de la aceastd firm6 qi s-a constatat cd nu este autorizat[ pentru astfel de lucrdri. ln aceste
condilii SC SERCOP ADN SRL va fi descalificatd. Sper6m ca cealaltd firmd ofertantd METABET sd

I

aibd toate documentele corespunzatoare,
Pentru reabilitarea Cdminului Cultural Schitu Goleqti inifial s-au inscris trei firme; au rdmas in

competilie doar dou6.
Am transmis documentalia de urbanism la Consiliul Judefean Argeq pentru racordarea satului

Loturi la refeaua principald de alimentare cu apd a Mun. C6mpulung. Sper cain2-3luni sd primim toate
autorrza[iile qi sE incepem lucrdrile de racordare.

D-l Palaghiu M.: Doresc sE introducem pe ordinea de zi a sedinlei ordinare viitoare ," Analiza
situaliei qcolare la jumStatea anului Ecolar 2018-2019". Data viitoare s6 fie invitatd qi d-na director al

$colii Gimnaziale Nr.1 Schitu Goleqti.
D-l Tudor I.: Pe puntea de la Iliescu s-a montat gi disp. "mdna curent6". Este un lucru bun, oamenii

sunt mullumili.
D-l Batcd C-tin.: Doresc sd afldm care este situafia actuald privind extinderea refelei de gazle

naturale in comund.
D-l primar: Lucrdrile de extindeie qi brangare la releaua de gaze naturale s-au liberalizat. Amai

ap[rut pe piald qi firma RADOC dar si altele. Pentru ulifa CopSescu gi ulifa Sm[rdndoiu vom face
extinderea refelei in cursul lunii martie. Pentru ulilele Vl6sceanu, Trinina, Povernei , Balc6, Intrare Radu
nu avem nimic nici certificat de urbanism ; vom actualuiza documentalia cu alta firma agreatade Distrigaz.



D-l Oprescu D.: referitor la iluminatul public, sunt instalate becuri care lumineazd numai
proprietdlile private nicidecum domeniul public.

D-l viceprimar: Am luat legdtura cu o firm[ privatd specializat[ care va monta senzori pentru
iluminatul public Ai se va rczolva at6t problema cu programul iluminatului public cAt qi problema
semnalatd de dumneavoastrd.

D-l Fitu D.: Trebuie curafate toate Eanlurile de pe marginea drumurilor. Fiecare cetdfean s6-qi
faca cutdfHi:rff: 

ffi[:::g"r1ilr'H.a ,-u r."uperat ceva prin dezarectarea platformelor pentru gunoi?
D-l Nicoard Gh.:Am strAns aproximativ 60 de dale din beton.

Nemaifiind disculii in qedinfa de astlzi pre;edintele de Eedinfd declar[ inchise lucrdrile acesteia.

$edin(a se incheie in jurul orei 17.20.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
CIOACA FLORIAN LIWU

Secretar,
tttiouci ciriuN
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