
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26.05.2020, la sediul consiliului local cu ocazia
ordinare a Consiliului Local Schitu Golesti.

6. Diverse.
Se supune la

desflqurlrii qedinlei de lucru

$edinfa este legal.constituit[ Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ gi

convocare nr. 1 16121.05.2020.
Ca urmare a instituirii stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei, pentru a se evita contactul direct intre

participanli ca necesitate a prevenirii rdspAndirii coronavirusului COVID-19, qedinla de astdn nu podttr*"#
avea loc la sediul consiliului local ci se desftgoari prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (
Messenger; Whats App; telefon).

Secretarul general al comunei Schitu Golegti face prezen[a consilierilor locali. Sunt prezenfi 14

consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in funclie. Lipseqte dl Fdtu Florin Daniel.
La Eedinfd mai participd dl Mirild Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vldducd

Catalin - secretar general al comunei Schitu Goleqti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina - inspectof
superior la compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale qi dl. Nicoard Gheorghe - Eeful SVSU.

Pre;edinte de Eedin!6 este dl Pdtraqcu Florian care prezint[ proiectul ordinii de zi: 
:

1" Aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a C.L. Schitu Gole;ti din data de
28.04.2019. ' '

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutoi""'
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bon[. i

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea scutirii de la plata utilitifilor (apI, energie
electrici, gaze) a locatarului SC Selega SRL, pentru spafiul inchiriat in incinta Dispensarului
medical uman, pe perioada suspendirii activitlfii conform prevederilor art.l alin. (1) din
Ordonan{a MilitarE nr.212020, ca urmare a instituirii stlrii de urgenfi pe teritoriul Romflniei.

4. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii aprili e2020 de citre beneficiarii Legii
nr.41612001, in comuna Schitu Gole;ti, judelul Argeg.

5. Prezentarea solicitlrilor unor cetl{eni din comuna Schitu Goleqti, satLilzilreqti privind
instalarea unor "limitatoare de vitez5" pe DCl1 ( strada Gnrii) qi in CItun Rudflrie.

vot proiectul ordinii de zi cu cele 7 puncte qi este aprobat in unanimitate. ."

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul general al comunei prezintd procesul verbal
al qedin{ei ordinare care s-a desfrgurat in data d,e 28.04.2020.

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

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonI.



Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedinfd: proiectul de hotdr6re gi referatul
de aprobare rc. 3948120.05.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Golegti qi raportul de specialitate cu
nr. 3949120.05.2020 intocmit de secretar.

Proiectul de hot[rdre propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2
qi nr.3.

Dl primar; Conform prevederilor Legii nr. 35 din 01 .04.2020 avem obligalia s[ aprobdm printr-o
hotdrdre de consiliu, p6nila sfArgitul lunii mai, metodologia de aplicare a ac"esteia. Apoi vom vedea dacd
vor fi inregistrate cereri ale unor persoane care sa solicite acest sprijin financiar si care indeplinesc
conditiile legale pentru eligibilitate astfel incat sa poata beneficia de acest ajutor financiar pentru plata
serviciilor oferite de bond. Deocamdata aprobam metodologia de acordare a acestor depturi banesti. Pentru
astfel de caztxi trebuie alocate sume in bugetul local.

Dl $ipoteanu C.: Aprob[m metodologia; dacd. vor fi sau nu cazuri qi la noi vom vedea.

Cu privire la metodologiaprezentatd. cei din comisia de specialitate venim cu doud amendamente:
La art.7, aliniatul (1) se modificd gi va avea urmdtorul confinut: " In vederea verificdri,i'condiliilor

de acordar ajutor financiar pentru ul
Serviciului se va constitui o comisie ui
comunei S ocal Schitu GoleEti, care ar
depus qi va face propuneri in consecinf6." l

Aliniatul (7) din acelaqi articol se modificd Ei va avea urmdtorul conlinut: " in cazul in card
condifiile de acordare nu sunt indeplinite, respingerea dreptului se realizeazd printr-un raport intocmit dE

iiiimarul comunei Schitu Golegti gi aprobat prin hotdrdre a consiliului local." i

Dl secretar:Laart.7 alin.(l) am propus pentru verificarea condifiilor de acordare sau de respin!'el6
a cererii dreptului de ajutor financiar pentru plata bonelor, constituirea unei comisii la nivelul Serviciului
Public de Asistenld Sociald prin dispozilie a primarului, av6nd labazd, metodologii de acordare a acestui

ajutor financiar care au fost aprobate in cazul unor primdrii unde serviciul de asistenfd social[ are in
structura organizatoricd mai mulfi salariali sau unde este infiinlatd chiar direclie de asisten!6 sociald. Este

cazul oraqelor mari, a municipiilor. Ori in cazul nostru, unde nu avem decdt doi salariafi in cadrul
serviciului de asistenjd sociald care funclioneazdin prim[rie, consider cd nu este posibil qi nici necesar sd

se constituie o comisie in acest scop.
De altfel, la art. 8 alin.(l) gi (2) din lege se specificd urmdtoarele:
" (1) Cererea qi documentele doveditoare se depun gi se inregistreazdla serviciul public de asistenld

sociald organizatincondiliile prevdzute de art. 113 alin.(3) qi (a) din Legea asistenlei sociale nr.292l20ll')
Eu modificdrile gi complet[rile ulterioare." '

"(2) Dreptul la ajutorul financiar se aprob[ prin dispozilia primarului, dupd verificarea de cdtrii
serviciul public de asistenld sociald a indeplinirii condifiilor de acordare.

Iar alin. (3) din acelagi art. din lege prevede cd: " verificarea indeplinirii condiliilor de eligibilitate
serealizeaz[ de cdtre direclia de asisten]d sociald ... ".

Conform prevederilor alin.(4), "in cantl in care condiliile de acordare nu sunt indeplinite,
respingerea dreptului de realizeazS prin dispozilie a primarului".

In concluzie, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 3512020, toate atribuliunile privind
verificarea condifiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului de ajutor financiar pentru plata
bonelor revin salariafilor din cadrul Serviciului Public de Asistenfd Sociald Schitu Goleqti iar apt'obarea
sau respingerea acestui drept se realizeazd prin dispozilia primarului comunei Schitu Goleqti.

. , Dl $ipoteanu C.: Dupd intocmirea qi verificarea dosarelor gi cererile au fost validate sau invalidate,
dttpd, caz, sd fie informat qi consiliul local.

Dl primar: Aceste dosare pot fi aduse la cunoqtinla consiliului local la fel ca qi in cazul ajutorului
social; sd fifi informali referitor la cine beneficiazd qi la cine sa respins acest drept.

Propun sd introducem la art.7 din metodologie urmdtorul aliniat:
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" in termen de 30 de zile de la implementarea Legii nr. 35120201a nivelul comunei Schitu GoleEti
gi periodic, la intervale regulate, Serviciul Public de Asisten![ Sociald va prezenta consiliului local o
informare privind nr. total de cereri depuse, cereri admise, cereri respinse, q.a."

Propunerea dlui primar este acceptatd in unanimitate.
Dl. Cioacd F.L.: Am studiat acest proiect de hotdrdre qi mi s-a pdrutbizar. De unde vine aceastd

lege? Mi se pare o situafie inaplicabilS la noi. Consider cd fiecare copil trebuie crescut de pdrinli nu de
c6tre bon6. Aceastd lege este preluatd de la alte popoare, nu este pentru nol in situalia actuald in care ne
afldm nu este necesard aceast[ lege.

Dl primar: ln oraqele mari creqele qi grddinilele nu acoperd necesarul solicitarilor pentru toli copiii.
Aceasta situatie poate fi intalnita si in comune mai dezvoltate in care parintii tineri sunt salariti.Probabil
cd de aici s-a pornit cu acest proiect de lege. De aici ap[rut necesitatea acestei legi.

Dl Palaghiu M.: Am acordat w.avizfavorabil pentru acest proiect de hotdr0re. Era interesant dacd
la data disculiei noastre exista o informalie, o ingtiinlare privind beneficiarii acestei legi. l

In cebazd, prevedem bani la buget dacd nu am luat in calcul cereri pentru acordarea acestui drept?
Dl.primar: este greu de estimat la acest moment pentru ca beneficiarii trebuie sa indeplineasca

anumite conditii, unele referitoare la veniturile familiale dar si conditii privind angajarea bonei.
NeavAnd in prezent prevederi bugetare, pdn[ la intocmirea noului buget poate primim o informard

referitoare la nr. de cereri pentru acordarea acestui ajutor financiar. l

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re la care se adaugd
propunerea dlui primar gi cu 14 voturi -pentru - este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu
Gole;ti nr. 29 din 26.05.2020. 

i

3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea scutirii de la plata utilit[filor (ap[, energie
electric5, gaze) a locatarului SC Selega SRL, pentru spafiul inchiriat in incinta Dispensarului
medical uman, pe perioada suspendlrii activit[{ii conform prevederilor art.l alin. (1) din
Ordonan{a Militar[ nr.2l2020,ca urmare a instituirii stlrii de urgenfi pe teritoriul Romffniei.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. gedinfd: proiectul de hotdrAre qi referatul de

aprobare w . 3950120 .05 .2020 inifiate de primar qi raportul de specialitate cu nr . 3951120 .05 .2020 intocmit
de secretar"

Proiectul de hotdrdre a primit avizul favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
DI primar: in dispensarul medical avem 4 vtilizatori: doi medici de familie cu cabinete medicale

individuale, un stomatolog Ei o farmacie. Pentru ci avem consum la utilitdli, ulterior preddrii folosinfei cti
fiecare utilizator s-a incheiat un act adilional prin care s-a stabilit contribulia fiecdruia. ln func1ie de cotele
procentuale se emite factura gi hecare pldteqte fracfionat.

Puteam sd prevedem in contract pentru canil de forfd majord s[ nu se pldlgascd utilitdlile. S*q
datorutd de medicul stomatolog este de 440 lei. $i de aceea avem nevoie de hofrdre de consiliu pentrd
scutirea de la platd a acestuia.

Dl $ipoteanu C.: AceastS sumi va fi suportatd de ceilalfi locatari. Consu[nul s-arcalizat Aceastd
sumd va fi repartizatd celorlalfi utilizatori

Avizul comisiei de specialitate nr.l la proiectul de hotdrdre este favorabil. i

Dl primar: Ar trebui completat contractul cu un act adilional. O s[ completdm pentru toate cele 4
cabinete. Nu este normal; conform Ordonanlei militare nr.212020 cabinetul stomatologic a fost inchis iar
celelalte cabinete medicale care au funcfionat s5 pl[teasc6 mai mult.

Dl P6traEcu F.: PlStesc cdt s-a consumat. Nu sunt contoare separate.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot5r6re cu toate propunerile

stabilite anterior ;i cu 14 voturi - pentru - este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.
30 din 26.05.2020.
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4. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii aprili e 2020 de cltre beneficiarii Legii
nr. 416 l200l,in comuna Schitu Gole;ti, judeful Argeq.

Dl Nicoard Ghe.: V-au fost prezentate toate activitElile prestate de beneficiarii Legii nr.4161200l,
conform "Planului de lucrdri executate pe luna aprilie 2020". Beneficiarii legii au lucrat mai mult in
ruddrie. Puteam sd nu lucrdm deloc in aceastd perioadd cu restricfii, cum s-a procedat la alte primdrii. Am
realizat lucrdri pe RAul Tdrgului qi pe Rdul Bughea.

Dl Balcd C-tin.: Vreau sd felicit pe cei responsabili din primdrie pgntru cE s-a ftcut curdlenie in
comund.

Dl viceprimar: Sau fbcut verificlri in teren de cdtre cei de la Mediu. Pe Rdul Tdrgului gi pe RAul

Bughea s-a apreciat faptul c[ este curdlenie. Am primit o notd bund.

DI. Balcd C-tin.: Acum trebuie sd fie menlinutd cur[lenia.
Dl. Palaghiu M.: Pe Rdul Bughea la lucrdrile de cur[fenie au fost 12 persoane. Adicd 300 qi ceva

de ore prestate pe o distanfd de 30 km. Fiecare persoan[ a axd[at cdte l0 m I ord. Este un lucru bun.

Dl Pdtragcu F.: Ar fi indicat ca cei din ruddrie sd facd curdfenie la ei in zond,.Dacdnu fac cur[fenie
sd le fie suspendat[ plata ajutorului social.

5. Prezentarea solicitlrilor unor cetifeni din comuna Schitu Goleqti, sat Lilzilreqti privind
instalarea unor "limitatoare de vitezl" pe DCll ( strada Gflrii) qi in CItun Rudirie.

Dl primar: Limitatoare de vitezd avem deja dar ne trebuie un acord de principiu din partea dvs. gi

un aviz din partea poliliei rutiere. 
:

in zona Cdtun ruddrie nu prea ar fi loc pentru instalarea a dou6limitatoare. Pe partea de Ia cantori

ii ni. Samoild nu mai existd niciun limitator. Cu acordul dvs vom solicita avizulpoliliei.
Dl Pdtraqcu F.: $i pe ulila Heroiegti este nevoie de un limitator de vitezd. Nu Etiu dacd a solictat

cineva.
Sunteli de acord cu Heroieqti qi cu Burneqti?
Dl Palaghiu M.: La BurneEti trebuie mai degrabd o oglindd.

Dl Tudor L: Vdd cd nu sunt trecute decdt drumurile cu lungimi de 50 m.l. N-ar trebui qi pe Valea

Pechii?
Propunerea instaldrii de limitatoare de vitezd, pe DCl l( strada G6rii), Cdtun Ruddrie qi pe strada

I{eroieEti au fost aprobate in unanimitate. 
;

.6. Diverse.

Este prezentatd cererea unor cetdleni din satul Costild inregistratd la Primdria Schitu Goleqti cu nr.

3960121.05.2020 prin care se solicitd consolidarea qanfului pentru scurgerea apelor pluviale, pe partea cri

hotarul dnei TdbArcd, pe o lungime de aprox. 60 m.l.
Dl primar: Dna Pela Elena a mai plantat acolo nigte pomi. Noi vom betona ganful in funclie de

posibilitsli.
DI Oprescu D.: Nu trebuie fbcut un proiect pentru o asemenea lucrare?

Dl primar: Da trebuie fEcut Ei proiect, in mdsura posibilitifilor.
Dl. viceprimar: Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul c[ avem puncte in comun[ mult mai

vulnerabile dec6t aceastd localie.
Cererea este supusd la vot qi este aprobatd in unanimitate.
Este prezentatd. cererea dlui Dobre Ion inregistratd la Prim[ria Schitu Golegti cu ff.

3852/18.05.2020 prin care solicitd concesionarea a dou[ magazii din cele 4 existente in spatele fostului
"Aptozar". ';

Dl primar: Omul acesta nici nu este cet[lean din comuna Schitu Goleqti; aapdrut aici de cca un ar
de zile. Noi nu suntem proprietari pe cladirea pentru care s-a facut solicitare.
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Este prezentatd cercrea dnei Bunescu Tamara din com. Schitu GoleEti str. Ordqel minier nr. 498,
inregistratllaPrimdriaSchituGoleqticunr.3SSTl19.05.2020,princaresolicitdmutareaparculuidejoacd
pentru copii din aceastd zond intr-o altl localie.

Dl Dorobanfu B:: Sd mutdm terenul cu totul qi rezolvdm aceastd problemd. Cdnd intrd cu
autoturismul in curte, nu face zgomot?

Dl viceprimar: Parcul de joacd a fost inchis timp de dou[ luni. Nir gtiu de unde a apdrut aceastl
disculie!? r.:

Dl Oprescu D.: Sd fie respectat programul zllruc!
Dl Tudor I.: Cdnd s-au instalat aceste parcuri de joacd erau terenuri unde toatd lumea depozita

gunoaie de tot felul. La fel in zona d6nsei.
Dl viceprimar: Avem 3 bdnci inspre partea drumului nalional DN73, acolo distanla este foarte

mare fafd de dna Tamara.
Dl P[tragcu F.: Parcul de joaci sd rdmdn[ acolo unde a fost montat.
Dl primar: Ii vom inainta in acest sens, un rdspuns dnei B. Tamara.

Dl Balc[ C-tin: in zonu blocurilor pe DCl0, peste calea feratd este o groap6. SI lua]i mdsuri cu
aboperirea acesteia.

Dl Ciacd L.: Referitor la construirea grupului sanitar la Biserica din Valea Pechii, am gdndit cd

putem face o comisie care s6 stabileasc[ condiliile in care se va realiza aceastl investi]ie. Am sE donez gi

eu un ajutor financiar, dar spaliul este foarte mic, nu qtiu unde putem ridica aceastd construcfie.
Dl primar: Se vor deplasa acolo comisiile de specialitate nr. 1 qi nr.3. Veli stabili lafala locului

atdt spafiul necesar c6t qi respectarea arhitecturii existente.

Dl Dorobanlu B. Doresc s5 vE felicit pe toli cei implicali in lucrdrile de modernizarc a iluminatului
public. S-a realizat un lucru benefic pentru cetSfeni.

Dl Neagoe L.: tn legdturd cu stalia fix[ de telefonie mobild de pe ulifa de la dl Rebedeu, ce mdsuri
s-au luat?

Dl primar: A venit o solicitare din partea cet[lenilor gi cdtre consiliul local.
Dlui Rebedeu i s-a inaintat un rdspuns scris. I

in anul 2Ol4 s-aemis o autoriza[ie de desfiinfare pentru aceastd sta]ie de telefonie mobild. Acum
au vrut sd o repund in funcfie, au lucrat sdmbdta c6nd nimeni nu mai lucra. Le-am aplicat o amendd in
cuantum de 50 mii lei pe care le-am transmis-o.

Noi nu ne opunem progresului. Dar in cazul relelelor 5G existd o agenJie la nivel nafional
(ANCOM) care se ocupd cu m6surdtorile radialiilor electromagnetice emise de aceste stafii. Le-am cerut
sd efectueze mdsurdtori Ei la noi, in zona staliei.

Dl Palaghiu M.: V[ felicit pentru lucrarea fEcutd in amonte de Complexul comercial Lizdreqtil
Beneficiar sunt qi eu.

Am discutat cu dna dir. Proca Daniela Ei am ajuns la concluzia cE la grddinila din L[z6re;ti se

impune construclia unei alte toalete pentru copii. Mai trebuie un spaliu necesar pentru acest lucru.
Dl primar: O sd rezolvdm qi aceasti problemd. Sunt 50 de copii qi nu exist6 spafiul necesar.

Dl P6tragcu F.: La Valea Pechii, in zona Sldniceanu trebuie fEcutd ordine. Acolo unde s-au executat
lucrdrile de canalizare, trebuie nivelat terenul.

Dl viceprimar: Acolo nu se pune problema nivel6rii terenului. Avem in vedere construclia unui
drum forestier pentru cei care vor exploata lemnul din zona forestier6.

Dl Rddoiu L: in satul Loturi ,in zonafam. Oproiu Sorin sunt necesare nigte tuburi din beton pe o
lungime de aprox. 30 m.l. Le pot monta chiar eu.

Dl $ipoteanu C.: Am citit in pres6 cE s-au achizilionat 4 tablete electronice. Cine sunt benef,rciarii?
Dl primar: Dinigicd, Onicd, Dunitrache ... Este vorba de copii ai cetatenilor din Catunul Rudarie,

fara posibilitati materiale care sunt in clasa a VIII-a qi le sunt necesare in aceastd perioadd. Acegtia nu
beneficiau de mijloace electronice pentru eursurile on-line.



Dl. Oprescu D.: Am inleles cd, acea cale feratd de la fosta UM a fost inedrcatd de dl Lupaq intr-un
tir de la Fontana. Ar fi bine ca acesta sd mai acorde sponzoizdri autoritdlilor locale atunci cdnd este nevoie.

Dl Palaghiu M.: S-au fEcut mai multe intervenfii cdtre SC Fontana ca s[ ni se explice ce investi]ii
se vor face pe terenul pe care l-au concesionat.

Dl primar: Dacd clauzele din contractul de concesiune nu au fost respectate avem motive s6

solicitdm reziliereaacestuia. Vom g[si alli investitori in zon6.
in incheiere, doresc sd vd invit in data de 28.05.2020,1a"ind\larea pomnului" c6nd sdrbdtorim gi

Ziua Eroilor, ca impreund sd depunem coroane de flori la monumentele eroilor. Evenimentul se va

desftEura dup[ urmdtorul program: Ia ora 9.00 la Biserica Ldzdreqti; la ora 9.30 la Biserica Valea Pechii
gi la ora 12.00la monumentul eroilor aflat vis a vis de primdrie.

De asemenea, dacd pentru qedinla urmdtoare a consiliului local se vor menline m[surile restrictive
specifice stdrii de alertd instituite la nivel nafional, propun ca aceastd qedinld sd se desftqoare la Cdminul
cultural Ldzdreqti. Acolo pot fi respectate mdsurile de distanlare sociald qi celelalte mdsuri aflate in
vigoare.

Nemaifiind discufii in Eedinla de ast[zi preqedintele de qedinfd declard inchise lucririle acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de;edinld,
PATRA$CU FLORIAN

Secretar general al comunei,
VLADUCA CATALIN
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