
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 31.03.2020, la sediul consiliului local cu ocazia desflguririi;edinfei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituitd gi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti, in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG m. 57120t9 privind Codul administrativ qi a Dispozifiei de

convocare nr. 97 125.03.2020.
Ca urmare a instituirii stdrii de urgentd pe teritoriul RomAniei, pentru a se evita contactul direct

intre participanli ca necesitate a prevenirii rlspdndirii coronavirusului COVID-l9, qedinfa de astizi nu
poate avea loc la sediul consiliului local ci se desfdEoard prin utilizarea mijloacelor electronice-ds$;i*i;
comunicare ( Messenger;Whats App; telefon).

Secretarul general al comunei Schitu Goleqti face prezenfa consilierilor locali. Sunt prezenli 15

consilieri locali din numdrul total de l5 consilieri aflati in funcfie.
La;edinfd mai participA dl Miri[6 Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vladucd

Cdtdlin - secretar general al comunei Schitu Gole;ti Ei in calitate de invitali: dna Leca Cristina - inspectoi
superior la compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale qi dl. Nicoard Gheorghe - qeful SVSU.

Preqedinte de qedinf6 este domnul Dufi lulian care prezintl proiectul ordinii de zi: ' :

1. Aprobarea procesului verbal al qedinfei ordinare a C.L. Schitu Goleqti din data de

25.02.2019. ''
2. Proiect de hottrrffre privind modificarea Regulamentului de Organizare gi Funcfionare d

Consiliului Local Schitu GoleEti aprobat prin HCL Schitu Golegti nr.70126.11.2019.
3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de venituri

qi cheltuielila3l.l2.20l9. rr )

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare &p4
potabill qi canalizare in comuna Schitu Golegti, judeful Arge,s. ': ''it
i' 5. informare privind evolufia epidemiei Ae infeclii cu coronavirusul SARS-CoV 2 qi ninsuiil6
care au fost luate p" ptan local.

6. Informare privind lucririle efectuate in cursul lunii februarie 2020 de cltre benefrciarii
Legii nr. 416 I 2001, in comuna Schitu Golegti, judeful Argeg.

7. Diverse.
Dl primar solicitd retragerea de pe ordinea de zi a pct. 4 pe care il considerd inoportun la aceastd

dat6 luAnd in considerare qi prevederile art.S din Ordonanla militar[ nr. 4 privind mdsuri de prevenir. .{-,,,
rdsp6ndirii COVID-19 gi propune totodatS introducerea unui nou punct gi anume:

- Proiect de hotlrflre privind prorogarea termenului de 31 martie inclusiv pinl la
30 iunie inclusiv, pentru plata impozitului pe clidiri, a impozitului pe terenuri gi a taxei
mijloacelor de transport, conform prevederilor art.V din OUG nr.2912020 privind unele

sconomice qi fiscal-bugetare, pentru anul fiscal2020.' 
Propunerea este aprobatd in unanimitate.

data di
asupra
mlsuri

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cn cele 7 puncte gi este aprobat in unanimitate.



Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comunei prezintd procesul verbal
al qedinfei ordinare care s-a desffiqurat in data de 25,02.2020.

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

2. Proiect de hotlrflre privind modificarea Regulamentului de Organizare qi Funcfionare a

Consiliului Local Schitu Golegti aprobat prin HCL Schitu Goleqti nr.70t26.ll.20lg. :

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedinf6: proiectul de hotdr6re Ei tefetatul
de aprobare w.2579124.03.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu
nr.2580124.03,2020 intocmit de secretar qi adresa nr. 10680/24.03.2020 a Institufiei Prefectului -
jud.Argeq.

Proiectul de hotdr6re propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2
cu unele amendamelte qi u,ni, ,r.furoiabil din partea comisiei nr. 3 (referitor la art.i pct. III). I

Dl primar: intrucdt a fost instituitd starea de urgentd pe teritoriul RomAniei se impune gi

modificarea regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local privind modul de desfEEurare

a Eedinlelor. Referitor la inregistrarea qedinlelor de consiliu stabilim o procedurd cu 2 variante de

inregistrare a sedintelor consiliului local, valabilI pentru sedintele de consiliu local desfasurate in sittiatil
normale si nu exceptionale.
, Dl $ipoteanu C: La art.l din proiectul de hotdrAre
aducem un amenadament, adicd introducerea lit. e) la
confinut: . . ^ -'.'1" inregistrarea qedinlelor Consiliului Local s[ fie fbcute in timp real pe site-ul Prim[riei Schitu

Golegti, judelul Arge$ ( , stocate pe suport

eelectronic gi arhivate.>t '

Dl. Batcd C-tin.: $i la comisia de specialitate nr.2 arnstabilit in cadrul qedinfei acesteia din datd

de 27 .03.2020, cala art.l pct. III referitor la art.30 alin.(2) din regulament sd se adauge lit.e) cu urmdtorul
confinut: :

" inregistr6rile prin intermediul unei camere web audio video instalate in sala de Eedin{e d
consiliului local vor fi transmise in timp real pe site-ul Primdriei Schitu GoleEti '{

stocate pe suport electronic qi arhivate."
ocedura de desftEurare a gedinlelor de 

'coririsifct.III de la art.l,pe care il'considerd irop,ji4tti{
in momentul de fa15. Deci toli membrii comisiei nr. 3 ne ablinem la votul acestui proiect de hotdrdre. '

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 9 voturi -pentru - ;i
6 ablineri ( Bragd 1,L., Cioacd F,L., Copdescu C.1., Neagoe L.1., Palaghiu M.;i Tudor l.)este adoptatd
Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 20 din 31.03.2020.

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de venituri
qi cheltuiel i la 31,12.2019.

1l

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinf6: proiectul de hotdr6re iniliat de priina$

Ei raportul cu nr. 2605125.02.2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil.
Proiectul de hotirAre a primit aviztlJ favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.-
Dl primar: Aga cum am procedat in fiecare an acest proiect de hotdrdre se supune spre

pana Ia 31 mai a anului urmator pentru executia bugetului pe anul precedent.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentrs !

, cu pct. I qi II suntem de acord insd la p9t. I{
art. 30 alin.(2) din regulament cu urmdt&iil

este adoptutd Hotdrfirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 21 din 31.03.2020.



i

4. Proiect de hotlrire privind prorogarea termenului de 31 martie iuclusiv pffnI la data de
30 iunie inclusiv, pentru plata impozitului pe clldiri, a impozitului pe terenuri gi a taxei asupr4
mijloacelor de transport, conform prevederilor art.V din OUG nr.2912020 privind unele mlsuri
economice qi fiscal-bugetare, pentru anul fiscaI2020. ,,- l

;

Sunt prezentate: proiectul de hot6r6re, prevederile art. 3 din HCL Schitu Goleqti nr.58129.10.2019
privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale, precum gi a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2020 qi

preyederile art.V din OUG nr.2912020 privind unele m6suri economice gi fiscal-bugetare.
Dl primar: Am retras de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre privind aprobarea tarifelor conexe

pt. serviciile de furnizare apa qi canal pentru cd potrivit prevederilor art.8 din Ordonanfa militard
nr.412020, in perioada stdrii de urgen!6 prefurile la energia electricd gi termicd, gaze nattrale, alimentare
cu apd, salubritate qi carburanfi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii acestei ordonanfe
(29.03.2020), dupa principiul ca subsidiarul urmeaza principalul, adica, daca tarifele principale nt s€

modifica, nici tarifele conexe nu trebuie sa se modifice. 't

Am introdus proiectul de hot6rdre privind prorogarea termenului de 3l martie inclusiv pdndla 3$

tunie inclusiv, pentru plata impozitelor pe clddiri, pe terenuri qi pe mijloacele de transport in anul fiscal
2020 aqa cum s-a stabilit qi prin OUG nr.2912020 ( art.V). :

De asemenea am .tuUitit, conform OUG nr.29l 2020, ca pentru plata cu anticipafie a impozitului
pe clddiri, pe terenuri qi pe mijloacele de transport pentru intregul an fiscal 2020 pbndla data de 30 iunid
inclusiv, contribuabilul sE beneficieze de bonificafia de l}Yo.Prin HCL 58/2019 aceastd bonificafie se

acorda doar pentru cei care au pldtit impozitele pe 2020 pdn[ la data de 31 martie inclusiv. i

Nemaifiind discufii Ia acest pun.t se supune la vot. proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -pentrs:
este adoptatd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.22 din 31,03.2020. :

5. Informare privind evolufia epidemiei de infecfii cu coronavirusul SARS-CoV 2 qi mlsuril€
care au fost luate pe plan local.

:,. Dl primar:-in-prezent sunt in izolarc 35 de persoane impreun6 cu familiile lor. Din data dJ

2a.OZ.ZOZO avem qi o persoand din satul Loturi aflatd,in carantind. iis' 1

Ieri a fost confirmatd pozitiv cu COVID-19 o persoand din comuna Godeni care lucra la SC Leaq

C6mpulung. Aceasta a intrat anterior in contact gi cu o persoana din comuna Schitu Goleqti care se afld irl
izolare plnd bdata de 03 .04.2020

S-a ftcut ancheta epidemiologicd qi este singura persoand din com. Schitu Golegti care impreund
cu ceilalli 3 membrii din familie se afld in izolare.

Dl Oprescu N.D. intreabd daci sunt prevdzufi bani in buget pentru achizilionare de dezinfectanfi..'
Dl primar: in momentul de fald se preg6tegte un act normativ inclusiv pentru asigurarea alimenteloq

si a medicamentelor pentru cei aflafi in izolare.
Avem posibilitatea sE apeldm la fondul de rezervd pentru situaliile exceptionale, dar pana iri

prezentnu am facut-o. I

nil . .. 
Dl. Brag6.I.L.: Dacd primdria incheie contract sd ni se pund la dispozilie acest contract peEni

agenfr economrcl.
Dl Tudor I.: Toate magazinele alimentare de pe ruza comunei sd fie deschise intre orele 1 1 .oo qt

13.00 astfel incat pensionarii sa se poata aproviziona. t

Dl viceprimar: AEteptdm niqte combinezoane astfel incdt sd putem face dezinfeclia prin comuna.
Vom stropi cu dezinfectant toate trotuarele, stafiile de c616tori gi toate locurile publice. V.om folosi d
solulie pebazd. de clor.

Dl. Braga Iliuta propune ca in afara pompelor manuale sa se aachitioneze si un atomizor
performant.



6. Informare privind lucrflrile efectuate in cursul lunii februarie2020 de cltre beneficiarii
Legii nr.416 l200l,in co-muna Schitu Goleqti, judeful Argeq.

Dl Nicoard Ghe.: in situalia de fa1d, datoritd stdrii de urgen!6 nu mai putem aduce la muncd
beneficiarii legii 416. Ttrebuie sd respectdm legea.

Dl Cioacd F.L.: Referitor la ajutorarea persoanelor vdrstnice; eu am acfionat la dou6 persoane card

mi-au fost repartizate.Trebtie avut in vedere catoate persoanele vdrstnice sd fie ajutate ori de c6te ori
avem ocazia.

Dl primar: Avem in comund 878 persoane vdrstnice ( cu vdrsta peste 65 de ani), dintre care 31 de

persoane sunt ftrd susfindtori. Au fost solicitdri din partea acestora. Se poate interveni la primdrie pentru
achizifionarea alimentelor.

7. Diverse.
Dl primar: SC SERCOP SRL a intrerupt lucrdrile la Cdminul Cultural Schitu Golegti incepdnd cii

23.03.2020. O sd vedem in urmltoarele sdptdmdni dacd poate fi finalizatd falada. Oricum, in situalia
actuald, putem prelungi contractul de execulie qi contractul de finantare. i

La lucrdrile de canalizare sperdm ca in 2 luni sd finalizdm intreaga relea, ramanand partea de

refacere atrotuarelor si a podetelor. :

Referitor la cererea dlui Grecu Iulian Gabriel pentru a pdquna cu animalele pe izlazul Zdvoi - RAul

Tdrgului. lntr-o ;edin[6 anterioard am aprobat acelaqi lucru pentru dl. Stoican Cristian, pentru acelaqi

sector. :l

Dl viceprima.: in cazul acesta o sd curdfdm tot Zdvoiul qi o s6-l impdrfim in doud parcele ( pd

jumdtate) celor doi cresc6tori de animale.
Dl Cioacd F.L.: Propun ca implrfireaizlarului sd se fac[ intre cei doi, in mod echitabil.
D1P6traqcuF.:Pots6pasc6.,,oil.peZdvoidatfdrdsdvin6cucdiniidup6ei. , ,t
Cererea dlui Grecu LG. este aprobat6 in unanimitate.
Dl Bragd LL.: VE rog sE achizifionafi dou6 pompe pe benzin6, mai performante, pentru a se puted

efectua dezinfectarea in comun[ in mod corespunzdtor.
Dl Cop6escu LC.: Trebuie avut in vedere comportamentul celor din ruddrie care se plimbd aiureq

peste tot, lard arespecta mdsurile care au fost impuse de lege. Pleac6 in grupuri peste tot in sat. 
'

^ 
Luali legdtura cu polilia ca sd fac6 raziiiicomun6 qi sa aptce legea. Asifel riscul de rdspAndire d

epidemiei cu COVID-I9 este foarte mare. 1

Dl Oprescu N.D.: Trebuie atenfionafi cei de la marketul "Proft" din comun6 ca sd respectQ

mdsurile stabilite in situalia actualS. Nu au prequri ;i dezinfectant la intrare. SE-i atenlionafi qi pe ceitalfi
comercianli care au magazinele deschise.

De asemenea a constatat cd gunoiul nu este depozitat corespunzdtor, in zona de la dl Cristi Edu.r

Dl viceprimar: Operatorul de salubritate ne-a anunlat cd in aceastd perioadd se sisteaz5 colectarea
gunoiului reciclabil . Vor ridica doar gunoiul menajer. CetSlenii vor fi anunlali in leg[turi cu aceasta. ;

Dl Pdtragcu F.: tn situafia de faf6 sunt de acord ca noi consilierii locali qi personalul din primdrid
sd atenliondm toli cetdJenii asupra tuturor mdsurilor care impun in aceastd stare de urgenfd.

Dl primar: Cetdfenii au fost informali prin anunfuri afigate pe site-ul primdriei Ei in locurile
publice. De asemenea sunt anunfafi qi prin mijloace audio instalate pe maqina prim[riei.

Dt Rddoiu I.: Agenfii economici sunt cei mai vulnerabili, propun sE fie aprovizionafi, contracost]
cu mdnuqi qi mdEti pentru protecfie. :

Dl viceprimar: Vd anunf cd mijloace de proteclie ( mdgti, mdnugi) se pot gdsi gi pe p14n local. ' ;
Dl Rddoiu I.: Dacd existd posibilitatea ca primdria sd asigure gratuit pentru cetdfeni acele declaralil

pe propria rdspundere care se folosesc atunci cdnd se plrdseqte locuinla pentru anumite necesitdli.
Dl. primar- lucrul acesta s-a facut, ele pot fi descarcate si de pe site-ul primariei, de asemehea,pot

fi completate on-line.



Dl $ipoteanu C. propune ca dezinfecfia in spafiile publice sd se facd regulat, din doud in doud zile,
mai ales in stafiile de persoane. Sd fie intensificate patrulele in Ldzlreqti ( in special in Ruddrie), mai ales

seara.

Dl Palaghiu solicitE sd fie intensificate acfiunile de curdfenie gi dezinfecfie in spafiile publice. De
asemenea solicitd sd fie curdfate cursurile de ape. ;

Dl. primar- luna aprilie este cunosctta ca luna a curateniei si in aceasta luna se va face si curatenia
pe albiile raurilor, la capetele de poduri, podete, etc. 

:

Nemaifiind discufii in qedinfa de astdzi pregedintele de qedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.r0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
DUTA IULIAN

Secretar general al comunei,
VLADUCA CATALIN


