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PROCES VERBAL
incheiat astazi 06.06.2019, in sedinta

de indata a Consiliului local Schitu Golesti

Astazi, data de mai sus, inbaza art.39 (a) din Legea 215 I 2001privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei de
convocare nr. 215 I 06.06.2019, in sediul consiliului local se desfasoara sedinta de indata a

consiliului local Schitu Golesti.

La sedinta participa 15 consilieri locali. In calitate de invitat participa reprezentantul
compartimentului contabilitate Horeboiu Cristina.

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Neagoe Liviu Ionut va
condtrce lucrarile sedintei de indata. Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care
este aprobata in unanimitate.

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe
anul 2019.

- prezinta primarul comuneil
- avizeaza comisia nr. 1.

Dl primar - in cadrul proiectului "Solutii concrete pentru probleme reale" a fost
attortzata la plata suma de 103.623,33 lei reprezentand cheltuieli eligibile solicitate in cadrul
cererii de prefinantare nr. 5, aferenta Contractului de finantare POCU I 138 I 4 I I I 114508
pentru partenerul 1 DUAL SERV COM SRL.

Drept urmare, bugetul local de venituri si cheltuieli urmeaza a fi rectificat cu suma
103.623,33 lei.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hoturarea Consiliului local nr. 36 / 06.06.2019.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de cofinantare cu SC
Distrigaz Sud Retele SRL, privind extinderea sistemului de distributie a gazelor naturalein
comuna Schitu Golesti, jud. Arges.

- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisiile nr. 1, nr. 2 si nr. 3.

Dl primar - la nivelul comunei Schitu Golesti, sistemul de alimentare cu gaze nu
acoperfl in totalitate teritoriul administrativ si nu deserveste tofi locuitorii comunei.

Intrucflt au fost primite o serie de solicitlri de la cet[{eni pentru racordarea la sistemul
de distribu[ie a gazelor naturale, se impune extinderea acestui sistem pe o serie de ulite si
drumuri comunale.



Prin corespondenta purtata cu operatorul, s-a comunicat ca realizarea investifiilor de
extindere a sistemului se va face sub forma de cofinantare autoritztea locala - operator. In
acest sens au fost emise Avize Tehnice de Principiu insotite de adresa - Instiintare documente,
in vederea realizarii investifiei de extindere pe urmatoarele ulite comunale, respectiv:
- ulita Balca - cota cofinantare autoritatea locala 37.888,41 lei, inclusiv TVA;
- str. Intrarea Radu - cota cofinantare autoritatea locala 19.343,45lei, inclusiv TVA;

Total valoare cota cofinantare suportata de autoritatea locala - 57.231,86Iei, inclusiv
TVA.

Pentru initierea demersurilor in vederea realizarii extinderii sistemului, este necesar sa

fie emisa o IICL prin care se aproba: efectuarea investitiei pe ulitele si drumurile comunale
mentionate mai sus, incheierea contractului de cofinantare prin care se mentioneaza cedarea
in folosinta operatorului a investitiei si prin care se desemneaza persoana semnatara a

contractului de cofinantare.
Luflnd in considerare cele men{ionate mai sus, propun Consiliului Local Schitu Golesti

emiterea unei hotarari prin care sa se aprobe:
- efectuarea investitiei de extindere a sistemului de distribulie a gazelor naturale in comuna
Schitu Golesti pe ulitele si drumurile mentionate mai susl
- aprobarea incheierii contractelor de cofinanfare cu condi{ia cedlrii investi{iilor in
patrimoniul operatorului;
- desemnarea primarului Mirita Vasile ca persoana semnatara a documentelor necesare
r ealizilrii inves ti{iei.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, a fost emisa hotararea Consiliului local nr. 37 / 06.06.2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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