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PROCES VERBAL
incheiat astazi 24.09.2019, in sedinta

ordinara a Consiliului local Schitu Golesti

Astazi, data de mai sus, in baza art. 133 alin. (1) din OUG 57 I 2019 privind Codul
administrativ si a Dispozitiei de convocare nr. 275 124.09.2019, in sediul consiliului local se

desfasoara sedinta ordinara a consiliului local Schitu Golesti.

La sedinta participa 15 consilieri locali. In calitate de invitati participa reprezentantul
compartimentului contabilitate - Horeboiu Cristina si sef SCUP - Luca Ion.

Consilierul juridic informeaza membrii consiliului local ca dl Patrascu Florian va
conduce lucrarile sedintei ordinare. Presedintele de sedinta aduce la cunostinta membrilor
consiliului local ca ordinea de zi va fi completata cu inca un punct, dupa cum urmeaza:

a. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de concesiune incheiate intre
Consiliul local Schitu Golesti si cabinetele medicale individuale CMI Toma Irina Camelia si

CMI Coarna Adriana Simona.
' Supusa la vot, ordinea de zi completata a fost aprobata in unanimitate.

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 27.08.2019.
- prezinta consilier juridic.

Consilierul juridic da citire procesului verbal al sedintei ordinare din data de

27.08.2019. Nu sunt obiectiuni, este supus la vot si aprobat in unanimitate"

2. Prezentarea ofertei pentru realizarea Strategiei in domeniul serviciilor sociale.
- prezinta reprezentant legal al Ascendo International SRL - Cornel Bertea Hanganu.

Ascendo International SRL prin reprezentant Cornel Bertea Hanganu prezinta in
plenul sedintei Consiliului local oferta financiara si tehnica de elaborare a Strategiei de

Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2020 - 2025 a comunei Schitu Golesti. Oferta
financiara este de 45.000 fara TVA pentru pachetul Premium si include actiunile si
materialele ofertate detaliat t implementarea proiectului pe o perioada de 10 luni de la
semnarea contractului.

Ascedo International SRL este o firma de consultanta cu capital romanesc ce ofera
servicii de consultanta in management, atat in administratia publica si institutii de stat, cat si
in companii private. Metodologia pe care compania o foloseste si pe care a dezvoltat-o de-a
lungul timpului se bazeaza pe principii solide de planificare strategica, cu rezultate in
cresterea calitatii vietii locuitorilor aflati sub risc sau cei ce primesc asistenta sociala din
partea primariei.

In executia contractului, se va avea in vedere:
- executia in timp util a proiectului si a activitatilor stabilite in oferta;
- asigurarea calitatii serviciilor;
- coloborarea intre partile implicate;
- realizarrea scopului contractului si a obiectivelor pe termen scurt / lung.

In cadrul contractului de Elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale se

vor parcurge urmatoarele etape:



- documentarea in vederea implementarii proiectului de elaborare a strategiei;- pregatirea terenului pentru identifrcarea si culegerea datelor;- analiza surselor statistice (analiza statistica locala, analiza stadiului de implementare
a Serviciilor Sociale, analiza Strategiei.de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a jud. Arges);

Sociale;
- elaborarea Raportului Intermediar din cadrul

Sociale a comunei Schitu Golesti;
Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor

- prelucrarea statistica a datelor necesare in elaborarea strategiei Ia nivel local;- prelucrarea datelor Ia nivel local din sursele Serviciului Public de Asistenta Sociala si
intercorelarea cu datele din ancheta socio - economic a realizata in comuna Schitu Golesti cu
ocazia Elaborarii Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2020 -2025;- interpretarea datolor si stabilirea obiectivelor generale pentru Strategia de Dezvoltare
a Serviciilor Sociale a comunei Schitu Golesti;

- stabilirea obiectivelor specifice pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale;

- identificarea proiectelor sociale ce se pot realtzain comunea Schitu Golesti;- identificarea surselor de finantare si a portofoliului de proiecte, cat si alocarea
acestora in timp pentru perioada 2020 - 2025;

- stabilirea indicatorilor de performanta in implementarea strategiei;- prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale in varianta finala;- prezentarea studiului optional aplicat populatiei, ca parte necesara pentru
completarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

obiectivele strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale:

Obiectivul general - identificarea problemelor care apar in cadrul serviciilor existente
sau crearea de noi servicii, in functie de nevoile beneficiarilor care sunt prezenti in comuna
Schitu Golesti.

O b ie ctiv e sp e c iJici' e :
- identificarea ponderii persoanelor defavorizate in comuna Schitu Golesti;- identificarea zonelor din comuna Schitu Golesti care se confrunta cu o problematica

sociala deosebita;
- investigarea barierelor si factorilor motivationali ce determina nivelurile de interes,

disponibilitate si participare a actorilor locali la accesarea resurselor;
- implementarea unor proiecte de succes care sa ajute toti cetatenii din comuna Schitu

Golesti sa isi imbunatateasca nivelul de trai si sa beneficieze de servicii sociale de calitate;- mentinerea echilibrului din punct de vedere socio - economic si promovarea
economiei sociale atat la nivel local, cat si la nivel national, prin exemple de proiecte de
succes.

Grupul tinta al studiilor:

D o meniul pr o tectie i c opilului :
copii cu risc de abandon scolar - integrarea scolaral
copii aflati in plasament familial;
copii cu dizabilitati;
copii care au savarsit o fapta penala, dar nu raspund penal - delicventa juvenila;
copii ai caror parinti sunt plecati in strain atate;
copii aflati in risc de abandon sau abandonati;

D o men i ul prote ctie i ad ult ului :
persoane adulte cu dizabilitati;
familii monoparentale;



- victimele violentei in familie;
- persoanele / familiile beneficiare de venitul minim garantat (VMG);
- familiile care beneficiaza de alocatia de sustinere a familiei;
- persoane varstnicel
- persoane de etnie roma.

Reprezentant legal Ascendo International SRL - aceasta strategie este obligatorie
pentru orice UAT si vine in completarea strategiei de dezvoltare locala.

Dl primar - intocmirea acestei strategii sta la baza accesarii de fonduri europene pe
diverse programe sociale (infiintarea sau reabilitarea locuintelor sociale, reducerea saraciei,
programe de incluziune sociala, infiintarea de centre pentru persoane cu handicap grav sau
accentuat, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, etc.). Spre exemplu, s-ar putea obtine
finantare europeana pentru reabilitarea spatiului apartinand domeniului public comunal din
cladirea Postei, urmand a arer destinatia de Centru pentru victimele violentei in familie.

Vom analiza in consiliul local propunerea dumneavoastra si va comunicam decizia.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea traseului microbuzelor scolare in anul
scolar 2019 - 2020.

- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisiile nr. I si nr. 3..

Dl primar - in sedinta Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu
Golesti a fost aprobat traseul microbuzelor scolare in anul scolar 2019 - 2020, care ulterior a
fost transmis spre aprobare si consiliului local Schitu Golesti.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului locul nr. 51 / 24.09.2019.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru varorz rer
materialului lemnos marcat in punctul "Valea Cantonului".

- prezinta primarul comuneil
- avizeaza comisia nr. 1.

Dl primar - UAT Schitu Golesti detine in proprietate padurea comunala din punctul
Valea Cantonului si, urmare a Amenajamentului silvic aprobat, in cadrul lucrarilor de
intretinere si igienizare s-a facut marcarea volumului de 252 m.c. de diferite esente. Masa
lemnoasa pe picior este pusa in valoare prin estimarea cantitativa si calitativa, conform
actului de punere in valoare, de catre personalul silvic autorizat. In acest sens au fost
intocmite de catre Ocolul Codrii Yerzi doua acte de punere in valoare pentru un volum total
de 252 mc" Valorificarea masei lemnoase se face prin licitatie publica conform legislatiei in
vigoare, iar pretul de pornire a licitatiei propun sa plece de la 130 lei / mc, conform unei
evaluari facute de personalul silvic.

Dl Palaghiu M. - se impune marcarea unei anumite cote la hectar pentru raritura?
Dl Sipoteanu C. - intre 10 - 25 mc / ha sau chiar mai mult pentru toata perioada de

valabilitate a amenajamentului silvic.
Dl Braga I. - propun ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 150 lei / mc. Toti

membrii consiliului local au fost de acord cu aceasta propunere

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
, In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului local nr. 52 / 24.09.2019.

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Golesti, conform Codului
administrativ.

- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisia nr.2.



Dl primar - scopul proiectului de hotarare pe care l-am initiat consta in necesitatea
actualizarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei, astfel incat acesta sa corespunda noilor reglementari ale Codului administrativ.
Drept urmare, functia de secretar al UAT se redenumeste devenind secretar general al UAT,
iar functionarul public care desfasoara activitatea de achizitii publice intr-un procent ce
depaseste 50 oh din totalul sarcinilor, se va numi consilier achizitii publice. Totodata, postul
de natura contractuala de consilier juridic care presupune desfasurarea unor activitati din
cele prevazute ca prerogative de putere publica (activitati cu caracter general si activitati cu
caracter special), se transforma in functia publica de executie de consilier juridic.

Supus la vot, proiectul de hotarure afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului local nr. 53 / 24.09.2019.

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul2019.
- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisia nr. 1.

Dl primar - am propus rectificarea bugetului local, intrucat de la bugetul de stat ne-
au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale, sume cu care suplimentam bugetul local la sectiunea de functionare.

Pentru investitia "Racordarea sistemului de alimentare cu apa a satului Loturi la
conducta magistrala a municipiului Campulung" s-a alocat initial suma de 160 mii lei pentru
proiectare, avize si executie, insa pe parcurs a fost necesara o suplimentare a cheltuielilor de
proiectare pentru a fi respectate cerintele solicitate in faza de analiza a documentatiei de

catre emitentul autorizatiei de construire (studio topo avtzat de OCPI, verificare proiect
instalatii electrice, proiectare tub de otel de protectie pentru supratraversare Hidroelectrica,
etc.). Acest fapt a generat si cheltuieli suplimentare de executie, respectiv: electrovana, un
camin suplimentar, tub otel de protectie, etc. Drept urmare, sumele alocate initial s-au
majorat cu 59 mii lei, conform actului aditional la contractul de proiectare si a situatiilor de

lucrari si a dispozitiilor de santier. Mentionez ca suma totala a contractului se va ridica la
219 mii lei, cu incadrarea in Devizul general aprobat de Consiliul local, in suma totala de 239
mii lei. Suma de 59 mii lei se va vira de la lucrarile de investitii, dupa cum urmeaza:

- din suma totala de 20 mii lei alocata pentru consultanta si avize la investitia
"Canalizare menajera in satele Valea Pechii si Loturi", s-a cheltuit doar 990 lei. Diferenta de
19 mii lei se poate vira la investitia de racordare la magistrala Campulung.

- pentru expertiza si proiectare a investitiei pod Linioara s-a alocat suma de 50 mii lei.
Propun ca in prima faza sa execute expertiza tehnica pentru care lasam din totalul de 50 mii
lei suma de 10 mii lei, iar diferenta de 40 mii lei sa se vireze pentru investitia de racordare la
magistrala Campulung.

Dl Palaghiu M. - se poate modifica pretul initial al contractului?
Dl primar - pretul contractului, conform legislatiei in vigoare, poate fi majorat cu

pana la l0 "h, dar nu e cazul in speta de fata pentru ca nu s-a facut licitatie publica ci a fost o

procedura prin SICAP de incredintare directa, tocmai pentru a scurta perioada de
incredintare a executiei.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului local nr. 54 / 24.09.2019.

7. Proiect de hotarare privind organizareazilei comunei in data de27.10.2019.
- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisiile nr. 1 si nr. 3.'

Dl primar - potrivit Statutului comunei Schitu Golesti, in fiecare an, in duminica din
pieajma sarbatorii de Sf Dumitru, primaria si Consiliul local organizeaza ziua comunei
Schitu Golesti. A XXV - a editie se va organwa in locatia scolii vechi (vis - a - vis de



primarie). Mentionez ca bugetul acestui eveniment va fi asigurat din sume alocate cu aceasta
destinatie in bugetul local, din donatii si din sponsorizari.

Dl Tudor I. - dte primar, as avea o rugaminte: la acest evenimet sa nu mai tina speech
- uri alti primari.

Dl primar - la eveniment vom premia 13 cupluri care au implinit 50 de ani de
casatorie. Vom avea si un cap de afis in persoana dlui Petrica Matu Stoian. Adresez
rugamintea si invitatia ca la Ziua comunei sa participe toti membrii Consiliului local.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi perutru.

In acest sens, afost emisa hotorsrea Consiliului local nr. 55 / 24.09.2019.

8. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti, pentru anul scolar 2019 -
2020.

- prezinta primarul comunei;
- avizeaza comisia nr. 3.

Dl primar - Inspectoratul Scolar Judetean Arges a informat prin adresa autoritatea
locala, cu privire la desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local care sa faca parte din
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Schitu Golesti pentru anul scolar 2019 -
2020, in conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de organizare si functionare a

Consiliului de Administratie al unitatilor de invatamant.
Dl Tudor I. - propun sa se pastreze echipa din anul scolar 2018 - 2019, respectiv dl

Cioaca Florian Liviu si dl Oprescu Nicolae Dorinel.
Dl Sipoteanu C. - pentru comisia de evaluare si asigurarea calitatii educatiei

organtzata la nivelul scolilor, il propun pe dl Palaghiu Marciel.

Supas la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisa hotararea Consiliului local nr. 56 / 24.09.2019.

9. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de concesiune incheiate intre
Consiliul local Schitu Golesti si cabinetele medicale individuale CMI Toma Irina Camelia si

CMI Coarna Adriana Simona"
- prezinta primarul comunei.

Dl primar - cabinetele medicale prin medicii titulari au formulat cereri de prelungire
a contractelor de concesiune, intrucat contractele incheiate initial au expirat. Intrucat
prevederile contractuale cat si legislatia in materie permite prelungirea contractelor expirate
cu jumatate din durata initiala, va propun adoptarea unei hotarari in acest sens.

Supus la vot, proiectul de hotarare afost aprobat de consiliul local cu 15 voturi pentru.
In acest sens, afost emisu hotararea Consiliului local nr. 57 / 24.09.2019.

10. Informare privind situatia echipei de fotbal AS Schitu Golesti in sezonul 2019 -
2020. Propuneri si masuri.

- prezinta consilier local Braga Iliuta Leonard.
Dl Braga I. - doresc sa va aduc la cunostinta ca rezultatele din ultima perioada, au

fost cauzate de:
foarte multi jucatori suspendati;

- lipsa altora care sa ii inlocuiasca pe cei suspendati;
Indiferent cat efort s-a depus de catre cei care se ocupa de echipa, aceasta situatie nu

a putut fi inlaturata. Sunt jucatori care au plecat de la echipa dupa inceperea sezonului
competitional. Multi jucatori nu mai doresc sa joace gratis, iar altii care s-au accidentat in
sezoanele precedente doresc sa li se incheie asigurare. Din punctul meu de vedere ar trebui
incheiat contract de joc cu fiecare jucator in parte. Propun suspendarea echipei din
campionatul judetean de fotbal.



Consilier juridic - pot fi incheiate contracte doar daca se modifica forma juridica a
asociatiei sportive.

Dl Oprescu D. - pentru sedinta din luna octombrie sa se intocmesca un raport cu
sumele cheltuite pentru echipa de fotbal.

Dl primar - sunt necesare masuri de reorganizare a asociatiei sportive, asumarea
responsabilitatii de catre persoanele desemnate de Consiliul local. Primaria si Consiliul local
au asigurat si vor asigura conditiile pentru inscriere si participarea la competitii, s-au facut si
investitii care sunt cunoscute, dar se pare ca nu a fost suficient, este necesara o reorganizare
si seriozitate din partea tuturor, inclusiv a jucatorilor.

Supusa la vot, propunerea dl. consilier Braga I. a fost aprobata de Consiliul local
comunal, in unanimitate.

11. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr.416 12001, in luna
august 2019.

Dl primar - dl Nicoara Ghe. este in concediu de odihna, asa ca imi revine mie sarcina
de a face informarea. Ca si in lunile trecute, beneficiarii de ajutor social au desfasurat
diverse activitati de ecologizare si intretinere a domeniului public si privat al UAT' activitati
care se regasesc in situatia lunara care v-a fost anexata la materialele de sedinta.

12. Diverse.
Consilier juridic da citire solicitarii dnei Palaghiu Francisca cu privire la valcelul care

ii trahziteaza proprietatea si care colectetza de pe traseu si multe reziduuri menajere.
Dl viceprimar - nu putem patrunde pe prorietatile private ale cetatenilor pentru a

efectua lucrari de ecologizare.
Dl primar - este o legatura directa intre calitatea apei din fostul put cheson din satul

Loturi (care a alimentat locuitorii din zona) si aceste deversari.
Dl primar - dna Olteanu Oprica locuitoare a comunei Schitu Golesti care a implinit

varsta de 100 ani solicita acordarea unui ajutor (4 mc lemn de foc) pentru incalzirea locuintei
in sezonul rece, intrucat are o pensie foarte mica. Toti membrii consiliului local au fost de

acord"
Dl primar - as dori sa fac o informare cu privire la stadiul investitiilor din comuna:

a. lucrarea de canalizare s-a realizat in proportie de 557o, cu metiunea ca lucrarile la
statia de epurare au fost realtzate in procent de 1007o. S - au efectuat trei transe de plata in
valoare totala de aprox. 2,L milioane lei, din care 1,9 milioane sume provenite de la MDRAP
prin programul PNDL II, iar diferenta de 200.000 lei din bugetul local (din cota de

cofinantare a proiectului). In satul Lazaresti reteaua se incorporeilza in sol la o adancime de

3,5 m. S-a facut o noua solicitare de decontare pentru 2,6 mil. lei, din care 2r5 mil de la
MDRAP, suma este mare datorita achizitionarii si montarii modulelor statiei de epurare. In
aceste zile se face proba" la rece" la statia de epurare.

b. podul din satul Valea Pechii, punct Costea - in 2 - 3 saptamani se face receptia la
terminarea lucrarii. S - a platit pana in prezent suma de 517.910 mii lei.

c. racordarea retelei de alimentare cu apa a satului Loturi la reteaua municipiului
Campulung a fost frnalizata si a fost si receptionata lucrarea.

d. la Caminul cultural Schitu Golesti s-a demontat acoperisul, pana la inceputul iernii se

vor realiza lucrarile de refacere a acoperisului, consolidare fundatie, pereti, instalatie
termica, asigurandu-se astfel conditii si front de lucru pe perioada de iarna, astfel incat
constructorul sa se incadreze in termenul contractului care este iulie 2020 pentru finalizarea
lucrarii.

e. extinderea retelei de gaze naturale pe ulitele Povernei, Balca si intrare Radu - nu au

inceput lucrarile din cauza birocratiei de la nivelul Distrigaz, dar in zilele urmatoare se va
realiza extinderea de gaze pe Ulita Vlasceanu si speram la inca 1-2 ulite pana la sfarsitul
anului.



f. scoala vis - a - vis de primarie intra intr-un amplu proces de reabilitare pe un proiect
derulat si finantat prin PNDR - fonduri europene, iar Sectia de votare nr. 459 se va reloca la
Scoala Gimnaziala nr. 1 Schitu Golesti.

Dl Radoi I. - s-a eliberat din puscarie Dobre lon.
Dl primar - momentan dormea in gara Schitu Golesti si exista o situatie neplacuta si o

stare de emotie printre cetatenii din zona. Dar am facut un gest umanitar si i-am asigurat
sederea pentru o perioada scurta in cladirea din incinta fostului Spital minier. A avut
domiciliul in Vedea - Arges. Oricum s-a atentionat Politia pentru punerea sub supraveghere,
date fiind antecedentele acestuia.

Dl Sipoteanu C. - trebuie montat un bec in catun Rudarie in zona Popescu.
Dl viceprimar - nu avem retea in acea zotta, dar vom face o extindere.
Dl Oprescu D. - trebuie curatata rigola pe ulita Ungureni.
Dl Balca C. - s-au refacut listele electorale?
Dl primar - se lucreaza la ele, dl. secretar raspunde pentru exactitatea listelor

electorale.
Dl Balca C. - cat se achita lunar pentru serviciul de paza?
Dna contabil - aprox. 10.000 lei, in functie de numarul de zile din luna facturata.
Dl Balca C. - sa se suplimenteze numarul de camere de luat vederi.
Dl. Primar- vom discuta la urmatoarele rectificari bugetare.
Dl Tudor I. - sunt necesare lucrari de reparatii Ia santul de la alimentara pana in

punctul Carstea.
Dl. Viceprimar- se vor ocupa salariatii de la SCUP de aceasta rigola prost facuta.
Dt Palaghiu M. - se impune o monitorizare atenta in legatura cu transportul copiilor

de acasa la scoala si inapoi, pentru a se preintampina eventualele cazuri Caracal si

Dambovita.
Dl. Primar- s-a discutat si la scoala chiar si cu ocazia deschiderii noului an scolar si

ulterior.
Dl Patrascu F" - se parcheaza masini pe podetele din fata proprietatilor. Trebuie luate

masuri pentru a se inlatura aceste situatii.
Dl Boghez G. - cand se finalizeazt lucrarea de dezmembrare de la Complexul

comercial Lazaresti?
Dl primar - vom face demersuri pentru urgentarea procedurilor.
Dl primar - nu mai avem gara de tren la Schitu Golesti. Am facut demersuri in acest

sens la Regionala CFR Craiova, chiar si pentru infiintarea unei halte.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PATRASCU FLORIAN

Intocmit
Consilier juridic
Schiaucu Pavel


