
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILruL LOCAL AL COMTINEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28.07.2020 cu ocazia desfl;urlrii qedin{ei de lucru ordinare a Consiliului
Local Schitu Goleqti.

. $edinfa este legal constituitd gi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golegti in baza

"i prevederilor art. 133 alin" (1) din OUG nr" 5712019 privind Codul administrativ Ei a Dispozifiei de

convocare rr" 167123.07 .202A.

$edinfa se desfbqoardla Cdminul Cultural Ldzdreqti cu respectarea mdsurilor legale care se aplicd
pe durata st[rii de alertd, in vederea prevenirii qi combaterii efectelor pandemiei de COVID-I9.

Secretarul general al comunei Schitu Gole;ti face prezen[a consilierilor locali. Sunt prezenli 15;xm
consilieri locali din numdrul total de l5 consilieri aflafi in funcfie.

La Eedinld mai participA dl Mirild Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Golegti, dl Vldducd
Cdt[lin - secretar general al comunei Schitu GoleEti qi in calitate de invitali: dna Leca Cristina, inspector

superior la compartimentul contabilitate qi dl Nicoar[ Gheorghe, gef SVSU.
Pregedinte de Eedinld este dl Tudor Ion care prezintd proiectul ordinii de zi: t

1. Aprobarea procesului verbal al qedin{ei ordinare a C.L. Schitu Golesti din data dC
i;

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de

venituri;i cheltuieli la data de 30.06.2020. '!": ''r:

4. Proiect de hotflrflre privind punerea la dispozi{ie a proiectului "Sistem informa{ional
pentru managementul integrat al apelor - etapa II" dezvoltat de cltre Administrafia Nalionaltr

"Apele Romine", a terenurilor pentru construcfia noilor investifii aferente acestuia. r

5. Proiect de hotirflre privind aprobarea studiului de oportunitate qi concesionarea prin
licitafie publicl a terenului in suprafa!5 de 1424 mp, ce apar(ine domeniului public al comunei
Schitu Goleqti, situat in Yalea Pechii, in punctul "Poiana".

30.06.2020.
2. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului

comunei Schitu Gole;ti, pe trim. III, anul2020.

6. Proiect de hotlrire privind insugirea Acordului de

exercitarea activitifii de asisten{I medicalfl in uniti{ile ;colare.
7. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii

local de venituri si cheltuieli al

cooperare privind organizarea qi

Legii nr. 41612001, in luna iunid

prezintd procesul

2020.
8. Prezentarea cererii dlui Cojanu Ionuf Decebal privind concesionarea unei suprafe{e

teren in vederea amenajirii unei parclri pentru autocamioanele societl{ii pe care
administreaz[.

9. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 9 puncte gi este aprobat in unanimitate.

de
o

Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul general al comunei

verbal al ,sedin{ei ordinare care s-a desfl;urat in data de 30.06.2020.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot gi este aprobat in unanimitate.
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2. Proiect de hotlrfire privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al
comunei Schitu Gole;ti, pe trim. III, anul 2020.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedinf6: proiectul de hotdrdre gi

referatul de aprobare nr. 5405122.07.2020 iniliate de primarul comunei Schitu Goleqti qi raportul de

specialitate cu nr. 5407 122.07 .2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil.
Proiectul de hotdrdre propus a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.
Dl primar: Prin hot[rArea de aprobare a bugetului local pentru anul2020 s-a alocat suma de 90

mii lei lafondul derczewd, bani destinali qipentrualegerile locale. Pentru cdinitial nuse gtiace sumd
va fi folositd pentru alegerile locale prin Legea nr. 13512020 s-a stabilit cd cheltuielile pentru preEedinte

qi locliitor cdt qi pentru ceilalli membrii ai biroului electoral de circumscriplie se suslin din bugetul de

stat. Din cei 90 mii lei s-a oprit suma de 10 mii lei care pentru orice eventualitate va fi suficientd pentru
procurarea de materiale necesare la secliile de votare E.a.

Am propus suma de 80 mii lei pentru finanfarea urmdtoarelor acfiuni:
- 10 mii lei pentru lucr[ri de recalibrare pe albia Rdului Tdrgului, sumd din care va asigura

combustibilul necesar pt. utilajul folosit;
- 15 mii lei alocafi pentru extinderea grupului sanitar la Grddinila cu program normal Ldzfue$t|

suma necesar[ pentru procurarea anumitor materiale de construcfii ( ciment g.a,);

- 25 mii lei pentru lucrdrile interioare qi de cobor6re a tavanului de la $coala GimnazialS

Ldzdreqti; f
- 20 mii lei pentru viitorul exerciliu f,rnanciar 2021-2027. Trebuie intocmitd Strategia dd

dezvoltare locald a comunei Schitu GoleEti pentru perioada exercifiului financiar european 2021-2027. :

"i Dl Balcd C-tin: Av6nd in vedere situalia creatd de pandemia cu COVID-19 nu sunt necesare

materiale igienico-sanitare pentru qcoli? i

Dl primar : Dup[ cum se gtie, materialele igienico-sanitare se asigurl de la bugetul de stat. Noi
trebuie sd asigurdm asistenla medicald pentru toate unitdlile de invd!6mAnt.

Nemaifiind disculii Ia acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 36 din 28.07.2020.

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de

venituri ;i cheltuieli la data de 30.06.2020. 
:

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. qedinf6: proiectul de hotdrdre inifiat dd

primar qi raportul de specialitate cu m.5422122.07.2020 intocmit de compartimentul financiar-contabil.
Proiectul de hotdrdre a primit aviztl favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l. . ' !:

Dl primar: Noi am aprobat un buget Ei ni s-au transmis niEte cifre. Cifrele prognozate de noi au

fost aEa cum le-am primit. Pe execufie suntem la jumdtate, incasdrile s-au diminuat la jumdtate. S-d

acordat Ei acea perioadd de prelungire a termenului de platd.
La cap. 51.02 am solicitat pentru asistentii personali gi pentru plata indemnizatiilor de handicap

suma de 345.000 lei pentru plata acestor cheltuieli de personal.
Dl Balcd C-tin: La cap. 07 .02 s-a incasat mai mult de cdt a fost prognozat?
Dna Leca C. : La detalieri sumele sunt aEa cum s-a prognozat.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot[rdre qi cu 15 voturi - pentru -

este adoptatd Hofirhrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 37 din 28.07.2020.

4. Proiect de hotlrire privind punerea la dispozifie a proiectului "Sistem informafional
pentru managementul integrat al apelor - etapa II" dezvoltat de citre Administrafia Nafionall
"Apele Romflne", a terenurilor pentru construcfia noilor investifii aferente acestuia.



Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedinf6: proiectul de hotdrdre Ei
referatul de aprobare nr.5325117.07.2020 inifiate de primarul comunei Schitu Golegti, raportul de

specialitate cu nr. 5326117.07.2020 intocmit de secretar gi adresa nr. 9826|MAN din 17.06.2020 a
Administrafiei Nafionale "Apele Romdne" insolitd de un memoriu tehnic pentru "Sistemul informalional
pentru managementul integrat al apelor - etapa II" privind Sistemul de avertizare alarmare a populafiei
din aval de baraje.

Proiectul de hotdr6re propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2

Ei nr.3.
Dl primar: Este vorba de achizilionarea unor sisteme de alarmare pentru zonele din aval de

barajele de acumulare. $i localitatea Schitu GoleEti este vulnerabild la astfel de situalii.
Ni se cere sd stabilim dou[ zone obiective de interes public pentru amplasarea a dou[ sirene de

alarmare electronice. in zona Ldzfueqti avem instalati sirena electronicd de la $coala Gimnaziald
Ldzdreqti care acoperd tot satul LdzdreEti. La $coala Gimnaziald nr.l Schitu Goleqti avem instalatd o

sirend de alarmare electricd mai veche, aceasta ar trebui inlocuitd. Cel de-al doilea obiectiv ales pentru
amplasarea unei alte sirene electronice este pe terenul necesar din pct. "Spitalul minier" care va averi

acoperire qi pentru satele Costi!6 gi Loturi. t

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei cu 15 voturi -penlru -
este adoptatd HofirAres Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 38 din 28.07.2020. 

:

5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea studiului de oportunitate ;i concesionarea prin
licita{ie publicl a terenului in suprafa{I de 1424 mp, ce aparfine domeniului public al comunei
Sbhitu Golegti, situat in satul Valea Pechii, in punctul "Poiana".

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru Eedinfd: proiectul de hotdrdre qi

referatul de aprobare nr. 51nrc9.07.2020 inigiate de primarul comunei Schitu GoleEti, raportul de

specialitate cu ff. 5113109.07.2020 intocmit de secretar;i cererea dlui Costea Alexandru Constantin

inregistrat[ cu m. 4425111.06.2020 prin care se solicit[ concesionarea terenului din sat Valea Pechii,
pct. "Poiana" .

Proiectul de hotirAre propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l Ei

nr.2.
Dl primar: Avem solicitarea dlui Costea Alexandru care vrea

vederea construirii unui depozit de materiale pentru firma sa.

pentru a stabili valoarea de:'' Urmeazd sd intocmim mai int6i un raport de evaluare al terenului
poririre a redevenfei pentru licitalia publicd ce se va orgariza ulterior.

Dl viceprimar: Terenul acesta este foarte aproape de rAu, concesionarul trebuie sd fie responsabil
in caz de inundafii. Terenul este intr-o zon[ vulnerabild.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre qi cu 14 voturi -pentru -
gi o ablinere ( dl Balcd C-tin) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleEti nr. 39 dirt
28.07.2020.

6" Proiect de hotirire privind insugirea Acordului de cooperare privind organizarea ;i
exercitarea activitltii de asistentfl medicall in unitltile scolare.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru gedinld: proiectul de hotSrdre Ei

ieferatul de aprobare nr.5420122.07.2020 inifiate de primarul comunei Schitu Golqti qi raportul de

specialitate cu ff. 542112207.2020 intocmit de secretar.

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

nr.3.

sd concesiorleze acest teren in



Dl primar: Am reuqit sd atragem incd, 4 primdrii ca sd ne unim prin intermediul ACoR pentru a
asigura asistenla medicald pentru toate unitdlile de invifdmAnt. Fiecare dintre cele 5 primirii trebuie s6
aprobe prin hotlrAre de consiliu acest acord de cooperare.

Vom avea un program de asistenfd medicald asigurat de un cadru medical angajat prin
intermediul ACoR. Un asistent medical ar trebui plEtit undeva la 4000 lei/lund.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotlrdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 40 din 28.07.2020.

7. Informare privind lucririle executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna iunie
2020.

Dl Bragd I. L.: S-a ftcut curdfenie. S-a cosit peste tot. To]i aqteapt6 sE vind cei de la primdrie ca
sd le coseascd in faja gospoddriilor proprii.

Dl Tudor I.: S6-i punem pe cei care beneficiazd de ajutor social qi au cdrufe sd vind in parcul de

la OrdEelul Minier gi sd ridice tot fAnul cosit.

8. Prezentarea cererii dlui Cojanu Ionuf Decebal privind concesionarea unei suprafefe dd
teren in vederea amenajlrii unei parciri pentru autocamioanele societ[{ii pe care o

administreazi.i'1 Dl primar: Noi suntem datori cu ftnalizarea lucrdrilor de cadastru pentru terenul provenit de la
fosta Societate Nafionald a Cdrbunelui. Or sd vind directorul de la S.N.C. qi topograful pentru aftnaliza
lucrdrile de cadastru. Dupd cum Etili noi nu delinem in proprietate construcfiile de pe acest teren Ei nici
nu suntem interesafi de acestea.

Dl Cojanu vrea sE aibd o parcare pt. TIR-uri. S[ vedem dacd identific6m pe acest teren qi un loc
pentru parcare. Dacd sunte{i de acord?

Dl Bragd I.L.: DE ce sd nu fim de acord!? Se vor incasa bani la bugetul local pentru terenul
concesionat.

9. Diverse.

., Dl primar: Vd informe z cd.lalucrdrile de canalizare ieri s-a inchis refeaua pe lungimea 7,3 km. in
continuare se va lucra la partea de refaceri pentru cd C.N.A"I"R. vrea sd preia tronsonul de drunt.pe
DN73 de la constructorul acestuia. t

incepdnd de mdine tofi cei 2 constructori de la lucrdrile de canalizare vor reface trotuarele.
Dl Pdtnagcu F.: Lucrdrile trebuie refEcute la racorduri. Nu qtiu dac6 se respectd acest aspect.

Dl primar: Tot ceea ce s-a stricat va fi refbcut in perioada urmdtoare. Refeaua de canalizare pe

cei 7 ,3 km fiind gata, se va face o v.rztalizare video pe toatd lungimea acesteia.
La Cdminul cultural Schitu Goleqti lucrdrile vor fi finalizate in lunile septembrie-octombrie. Se

luqeazd la finisaje, de asemenea la scena din interior Ei la instalafia electricd. Cred c[ suntem in grafic.
Am ftcut solicitarea pentru decont de aprox. 7 miliarde ROL. Am aqteptat ceva timp; s-a verificat
documentalia, la inceputul lunii viitoare vom primi acel decont. Banii care folosifi pdnE acum la
clminul cultural vor h direcfionali spre lucrdrile de caralizare, etapa II, pentru scoaterea la licitatie de

executie. l

Referitor la releaua de gaze naturale, pe ulila Balcd se frnalizeazd lucrdrile de racordare la re!6a. :

Avem in vedere qi urmdtoarele drumuri : ulila Pdtraqcu; ulila Predoiu; Intrarea Radu; ulila
GhifuleEti; ulila Matei; ulila Olteanu, g.a.

Pentru sala de sport de la $coala Gimnaziald LdzdreEti, in luna august sau in luna septembrie,

conform Notificarii ADR Sud Munenia, vom fi chemali pentru incheierea contractului de finanlare.
Sala de sport de la $coala Gimnaziald Schitu Golegti a intrat in procedura de achizifie la C.N.L

dweazd ceva timp, poate la inceputul anului viitor vom incepe gi aceast[ lucrare.



Pentru programul Wi-Fi am reuEit doar noi qi Albestii de Arges sd primim finanlarea. Vom
stabili ulterior ce operator va executa lucrlrile. Avem oferte din partea RCS&RDS, Orange qi Telekom.

In leg[turd cu situafia caztvilor inregistrate de infeclii cu COVID-l9, problema este
ingrijordtoare. Nu suntem inregistrali cu 3 persoane infectate la mia de locuitori dar nu suntem nici prea
departe de aceastd situalie. in prezent avem 6 canxiconfirmate.

TArgul sdptimdnal Ldzdreqti este inchis, cu o singurd exceplie, activitatea de comercializarc a

legumelor qi fructelor de cdtre producdtorii locali cu respectarea de cdtre aceqtia qi de cdtre cumpdrltori
a regulilor privind purtarea obligatorie a mfutilor de protecfie, p[strarea distan]ei de 1,5 - 2 m gi a
celorlalte reguli pentru prevenirea rdspdndirii virusului SARS-CoV-2. Magazinele qi terasele au

obligativitatea de reducere a programului de funclionare pdnd la ora 22.00 in cursul sdptdm6nii qi p6nd la
ora23.00 in zilele de sdmbdtd qi duminicd.

Dl Stoiana C-tin (invitat): Pentru spafiul in care locuiesc pldtesc consumul de apd pe toatd
perioada incepdnd cu anul 2001. Branqarea la refeaua de energie electric6 este plAtiti de mine. Locuiesi
acolo qi am grij6, dupd programul de lucru, de clddirea fostului spital minier.

Vd aduc la cunoqtinld toate acestea pentru cd sunt atacat pe nedrept de anumite persoane. Putefi
verifica actele doveditoare cu pl5lile la utilitdli, pe care le-am efectuat . '

Dl Pdtragcu F.: Haidefi sd clarificdm acum toate aspectele! Pldtegte energia electricd acolo unde
locuieqte? Cred cd nu este corect ca sd nu pldteasci. I

Dl Stoiana Ctin.: Bransamentul la refeaua de energie electricd s-a efectuat cu costurile suportate
de mine.

Dl Tudor I. Eu propun sI facd copii xerox de pe toate actele pe care le define qi sd le predea dlui
secretar. Acesta le va pune la dispozilia tuturor celor interesali. '1

Dl Fdtu F.D.: Pe "Muchia Malului" trebuie sd se monteze o pancartd.
Dl Balcd C-tin: Pe DN 73 la sud de locuinla dlui Enache Bucur locuieqte dl Miloiu. Acolo s-zi

betonat podigca qi s-a turnat betonul pdnd la jumdtateatrotuarului. Nu este ceva normal.
Dl PltraEcu F.: Este o problemd cu trotuarele qi locurile unde se fac racorduri la refeaua de gaze

naturale, acestea trebuie urmdrite gi reftcute la timp.
Dl $ipoteanu C.: Iluminatul stradal nu este finalizat in satul Loturi qi pe ulila Sdndulescu la

Burneqti, motiv pentru vd rog s6-mi puneli la dispozifie situalia cu achiziliile de ldmpi pe perioadd
20t7-20t9.

Dl. viceprimar, sa ne ajutam reciproc si sa gasim stalpi. ",

Dl Neagoe L.: La cdminul cultural Ldzdreqti burlanele( aruncdtoarele) montate pentru colectarea
apelor pluviale pe timpul ploilor aruncd apa aiurea. Luali mdsuri!

"': Dl Pdtraqcu F.: Este corect ca la Stoiana C-tin, in curtea fostului spitalul minier, sd fie instalatd o

lampf, dubl[ pentru iluminat public, gi in fala casei lui? Cred cd qi in casd are iluminat public. O singurd
lampd montatd ar fi normal dar nu 3 ldmpi.

Dna Leca C.: Dacd ar fi avut atifiea ldmpi pentru iluminatul public n-ar mai fi fost inregistrat cu
consum la energia electricd pe casa lui.

Dl Oprescu N.D.: In staliile pentru cdldtori de pe DN 73 sunt parcate tiruri, autobuze, q.a.

Ar trebui montate niEte coquri pentru gunoi in zona dintre dl Dufd ;i str. Heroiesti, mai ales iri
refugiile pentru cdldtori.

Dl. primar-Vor fi atentionati soferii.
Dl Palaghiu M.: Vreau sd gtiu daci s-a intocmit vreo documentafie pentru refacerea acoperigului

de la Complexul comercial LdzdreEti?
Dl primar: Incd nu s-a intocmit documentalia dar ne vom ocupa qi de acest obiectiv, conform

programarii bugetare, in trimestrul IV.
Dl Palaghiu M.: Sunt de acord cu banii alocali pentru intocmirea Strategiei de dezvoltare localI a

comunei Schitu Goleqti pentru perioada exercifiului financiar european 2021-2027. La strategia de

dezvoltare locald intocmitd pentru perioaila anterioard sunt multe de addugat.



La $coala Gimnaziald Ldzdreqti s-a luat in calcul cd la cobor6rea tavanului in sdlile de clasd se

va diminua qi spaliul necesar pentru o sal6 de clas6? Nu a fost calculat spafiul inilial pentru nr. de copii
din qcoald?

Dl. primar: Se reduce insignifiant volumul de aer, iar clasele au din ce in ce mai putini elevi.
Dl primar: La qedinla consiliului local din luna august va f,r invitatd qi dna director Proca Daniela

care ne vaprezentaun raport complex qi se va referi qi la acest aspect.

Nemaifiind discufii in qedinfa de astdzi pregedintele de qedin!6 declarl inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 17.r0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

I're;eclinte de ;edinlii,
TUDOR ION

Secretar,general al comunei,
VLADUCA CATALIN
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