
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30.03.2021 cu ocazia desflsuririi sedintei de lucru ordinare a Consiliului
Local Schitu Golegti.

$edinfa este legal constituitd Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu GoleEti in baza
prevederilor afi. 733 alin. (1) din OUG w. 5712019 privind Codul administrativ qi a Dispozitiei de
convocare ru. 86124.03.2021.

$edinfa se desftgoardla sediul Consiliului Local Schitu Goleqti, cu respectarea mdsurilor legale
cale se aplicd pe durata starii de alertd, in vederea prevenirii qi combaterii efectelor pandemiei de
COVID-19.

Secretarul general al comunei Schitu GoleEti face prezenla consilierilor locali. Sunt prezenli 15
consilieri locali din numf,rul total de 15 consilieri aflali in funclie.

La qedinla mai participA dl Mirila Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vldducd
Catalin - secretar general al comunei Schitu Golegti qi in calitate de invitali: dl Luca Ion, gef SCUP, dl
Nicoard Gheorghe, Eef SVSU Ei dl Iancu Bogdan, delegat sdtesc.

Preqedinte de qedinli este dl Enache George care prezintd proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al gedinfei ordinare a Consiliului Local Schitu Golesti
din data de23.02.2021.

2. Proiect de hotlrflre privind modificarea art. 169 alin. (1) din anexa nr.2 la HCL
Schitu Goleqti nr. 10/15.02.2021, privind Regulamentul serviciului public de alimentare cu api qi
canalizare menajerl in comuna Schitu Goleqti, jud. Arge;.

3. Proiect de hotirflre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune incheiat
intre Consiliul Local Schitu Golegti gi Asocia{ia Utilizatorilor Plgunilor Comunale qi a
crescrtorilor de Animale din comuna Schitu Gole;ti, prin act adi{ional.

4. Proiect de hotirffre privind concesionarea prin licita{ie publici a trupului
Ru ginoasa, apar,tinind domeniului public comunal.

de pajiste

5. Proiect de hotlrflre privind actualizarea cererii de aderare a comunei Schitu Goleqti
la Asocia{ia Comunelor din Rom6nia.

6. Prezentarea Raportului privind starea economici, social[ Ei de mediu a U.A.T. Schitu
GoleEti, pentru anul 2020.

7. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
februarie 2021.

8. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 8 puncte ;i este aprobat in unanimitate.

Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul general al comunei prezintd. p.rocesul verbal
al gedin{ei ordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti din data de 23.02.2021. intrucdt nu au fost
aduse amendamente la acesta, este supus la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi.



2. Proiect de hotlrflre privind modificarea art.169 alin. (1) din anexa nr.2la HCL Schitu
Goleqti nr. 10115.02.2021, privind Regulamentul serviciului public de alimentare cu api qi
canalizare menajeri in comuna Schitu GoleEti, jud. Argeg.

A fost inaintatd anterior, in cadrul documentaliei pt. qedinf6, proiectul de hot[rdre gi referatul de
aprobare ru.2796123.03.2021 inifiate de primarul comunei Schitu Golegti gi raportul de specialitate cu
nr. 2797 123 .03 .2021 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrAre a primit avizul favorabil din partea comisiei de specialitate rtr.2.
Dl primar: incerc5m sd repardm o eroare. La ;edinfa extraordinard din luna februarie 2O2l am

aprobat documentafia pentru scoaterea la licitalie a sistemului public de alimentare cu apd si canalizare.
Noi am cerut atunci ca pentru canalizarc sd se factureze 75o/o din volumul de apd care intrd in apometru.
AEa s-a hot6r6t. Din p[cate s-a greqit Ei in documenta{ia intocmitd a rdmas sd se factureze ttTvolum de
95%.

Am mers la SC Edilul CGA CAmpulung sd vedem ce putem face, sd le spunem cd s-a greEit in
documentalia intocmitd pentru licitafie.

S-a incheiat contractul aqa cum s-a ofertat. Am spus cd este dreptul nostru sd modificdm
regulamentul serviciului.

Mi s-a prezentat documentalia emisd de ANRSC; la Lereqti qi la Valea Mare-Prav6! se

,, Dl Boghez G;M.: Pentru societdli este un procent de l00Yo. Este foarte mult. Haideli sa
propunem 75% qi pentru agenfii economici.

Dl viceprimar: Cdnd suslineli ceva trebuie sd aveli un temei legal. Nu vorbim ca si ne afldm in
treabd!

Dl $ipoteanu C.:Nici o societate comerciald indiferent de tipul de activitate pe care il desfEqoard
nu poate sd aibd un procent de l00Yo pentru canalizare. Pot demonstra acest lucru.

Dl Bragd I.L.: Ca idee, haideli s[ vedem ce putern obfine de la ei.
Dl. $ipoteanu C.: Eu propun la canalizare un procent de 90oh pentru agenlii economici.
Dl viceprimar: Acegti domni consilieri care cred cd pot sd fundamenteze acest proiect sd facd o

comisiri qi sd se ptezinte la SC Edilul Cdmpulung pentru negociere.
Dl Balca C-tin: Procentul de 75Yo pentru persoanele ftzice cum vi se pare, tindnd cont ci locuim

la case, mai uddm qi gradinile ...
Dl. primar. Cred cI ar fi bine sd obfinem un procent de 95Yo pentru agenlii economici qi pentru

instituliile publice.
Dl $ipoteanu C.: Eu propun un procent de 90%. , !. 

.

Nemaifiind discuJii, se supune la vot cu propunerea dlui $ipoteanu C. qi cu 14 voturi - pentru -
Ei o ablinere (Duld lulian) este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 19 din
30.03.2021 .

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune incheiat
intre Consiliul Local Schitu Golegti gi Asocia{ia Utilizatorilor PI;unilor Comunale qi a
crescitorilor de Animale din comuna Schitu Goleqti, prin act adifional.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pt. qedinla: proiectul de hotdrdre qi referatul
de aprobare nr- 2756123.03.2021inifiate de primarul comunei SchituGolesti, raportul de specialitate nr.
2759123.03.2021 intocmit de secretar, precum qi solicit[rile A.U.P.C.C.A. Schitu Golegti privind
prelungirea contractului de concesiune nr. 2890112.04.2011 cu o perioadi de 5 ani.

Proiectul de hotdrAre a primit avrz:ul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 Ei nr.2.
Dl primar: in anul 20ll at fost concesionate paEunile comunale cdtre AUPCCA qi cdtie alte trei

persoane frzice, crescltori de animale din comuna Schitu Golegti. Contractele de concesiune au fost
incheiate pentru o perioadi de 10 ani cu posibilitate de prelungire pe incd 5 ani.

Asocialia utilizatorilor pfuunilor comunale gi a crescdtorilor de animale din Comuna Schitu
Goleqti (AUPCCA) a solicitat prelungirea contractului pentru izlaztxile pe care le-au awt concesionate,
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pe jumatate din perioada iniliala. Ceilalli concesionari nu au mai solicitat prelungirea contractului de
concesiune.

Dl Pdtragcu F.: Sunt de acord cu prelungirea acestui contract de concesiune dar de cdnd s-au
preluat rzlaz:urile comunale s-a frcut vreo comisie care sf, constate cum a fost atunci si cum este acum?

La Stejariq s-a ftcut acel gard imprejmuitor, in rest nimic...
Nu Etim ce s-a fbcut cu toli banii primiji ca subvenlie.
Dl primar: In prezent s-au schimbat preqedinlii asocialiei, mai pujin contabilul.
Dl Pavelescu I.A.: LaYalea Pechii se pldteqte mai mult la impozit decAt se incaseaz5.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotar6re Ei cu 14 voturi - pentru -

;i o ab(inere (Pavelescu lon-Alexandru) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golesti
nr.20 din 30.03.2021.

4. Proiect de hotirire privind concesionarea prin licita{ie publicl a trupului de pajigte
Ruginoasa, apar{inind domeniului public comunal.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentaliei pentru qedinld: proiectul de hotdrdre gi
referatul nr. 27 60123 .03 .2021 inifiate de primarul comunei Schitu GoleEti, raportul de specialitate cu nr.
2776123.03.2021intocmit de secretar precum qi cererile unor cresc[tori de animale din Comuna Schitu
Go 1 e qti pentru c o nc e s i o nar e a izlazulti Rug ino as a.

Proiectul de hotErdre propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor.de specialitate nr.1 qi
nr.2.

Dl primar: Pentru izlanl Ruginoasa nu s-a mai solicitat prelungirea contractului. S-a frcut un
calcul pentru prelul concesiunii.

Dl $ipoteanu C.: Eu propun sd se organizezelicitalie publica cu strigare.
Dl. Boghez G.M.: $i eu cred cf, este mai bine ca licitalia care se va orgariza s[ fie cu strigare.
Dl secretar: Dupd noile reglementdri pentru concesionarea bunurilor din, domeniul public se

otgantzeaza licitalie publica cu oferta in plic inchis qi sigilat. Aqa cum prevede OUG nr.5712019 privind
Codul administrativ.

bl galca C-tin: Persoanele care se prezintd,la licitalie trebuie s[ facd dovada incircdturii minime
deanimalepentrusuprafafaconcesionatf,. . ,, :: ,r, ' Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi - pentru
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleSti nr.21 din 30.03.2021.

5. Proiect de hotirire privind actualizarea cererii de aderare a conunei Schitu Golesti
la Asocia{ia Comunelor din Romflnia.

Au fost inaintate anterior, in cadrul documentafiei pentru qedin!4: proiectul de hotdrdre iniliat de
primarul comunei Schitu Goleqti qi adresa din partea Asocialiei Comunelor din RomAnia - Filiala
JudeJeand Arge; inregistratd cu nr. 2709122.03.2021.

Dl:primar: Comuna Schitu GoleEti face parte din A.Co.R. incd din 2002-2003. Este un lucru bun.
Prin aceast4,asociafie putem face gi propuneri legislative. Noi pldtim in cadrul asocialiei o cotizatie
anualS de 1'100 lei. Avem externalizate activitSlile de urbanism;i audit'intern din cadrul institujiei
noastre prin intermediutr unor contracte incheiate cu A.Co.R. De asemenea am interrrenitca,s[ angajdm
un asistent medical pentru qcoli tot prin intermediul acestei asociafii. Speram ca.asistentul medical sd
fie o persoan[ din comuna Schitu Golegti.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de,hotdrdre ;i cu 15 voturi - pentru
- este adoptatd HotrtrArea Consiliului Local Schitu Golesti nr.22 din 30.03.2021. .

' G.'Prezentarea Raportului privind starea economici, socialfl;i de mediu a U.A.T. Schitu
Goleqti, pentru anul 2020.

Dl primar prezintd, raportul anual privind starea economicd, sociald qi de.mediu.a Comunei
Schitu GoleEti pe anul 2020.
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Nu sunt aduse amendamente la acesta din partea consilierilor locali.

7. Informare privind lucrarile executate de beneficiarii Legii nr. 41612001, in luna
februarie 2021.

Dl. Nicoar[ Ghe, qeful SVSU, persoana responsabild cu supravegherea qi pontajul beneficiarilor
de ajutor social care au efectuat ore de muncd in luna februarie 2021 prezintd o informare privind
lucrdrile care s-au executat cu acestia.

Dl Pdtraqcu F.: S-a terminat cu lucririle de toaletare a pomilor qi a vegetaliei din localitate?
Dl. Nicoara Gh.: Mai avem cdteva zone rdzlele.
Dl Radu M.M.: in Costil6, pe partea dreaptd, spre bollfuie, nu s-a intervenit.
Dl Nicoard Gh.: Vom interveni ulterior qi pe acolo. Deocamdatf, s-a strAns doar gunoiul.

8. Diverse.
E,ste prezentatd cererea dlui Stoican Cristian inregistrati la Primdria SchitLr Goiesti clr nt'.

2078104.03.202t.
Dl primar: Propun ca la aceast[ cerere, comisia de specialitate m. 2 si formuleze un rispuns.
Dl Balca C-tin: Cel care vrea sd p[5uneze sd ne spuni clar cAte animale degine in proprietate. sd

protejeze to{i puie[ii pe care i-am plantat in zavoiul comunal - RAul Tdrgului. Am plantat in aceastd
zoni plute gi deja am constatat ci una este rupti.

Dl primar: Refbritor la pandernia cu COVID 19. am avut o perioadd cand arl stat fbane bine
privind rata de incidenli a cazurilor din localitatea noastr6. din pdcate acun s-a a.jrms la 8 cazuri de

persoane inf-ectate dintre care o persoani a murit. si vorbim de 1^36 la n-rie. Lucrurile nu sunt deloc
bune.

Mdine. ir,rmdtate din salarialii primariei suntem programali la Centrul de r'accinare din comuna
Miricineni pentru a ni se administra prima doza de vaccin. Cealalti jumatate dintre salariafi a5teaptd sa

r ada ce reactii avem noi.
Am inceput sf, lucrim la ploiectul bugetului local pe anul 2021. Vom incerca. in sdptamAna

urmitoare, si-l prezentim in fata dr,'s pentru aprobare. daca vom avea toate citj'ele.
l,ucrarile de canalizare din etapa a II-a au inceput din zona de lAnga ulita I ita. Ordinul de

incepere a lucrf,rilor a fost etnis incepAnd cu data de 04.03.2021. in.ona cdminului cr-iit,rral Lazaresti
urueazi sd facem o subtral'ersare. dupd care vom inainta cu lucririle spre Nord. Firna care lucleaza 1a

canaltzare este SC Acr.afbr SRL.
La lucrdrile de reabilitare qi modemtzate cladire social-cultural6 din satul Ldzdreqti, in data de

19.03.2021 s-a semnat contractul de execu{ie cu SC Sercop ADN SRL. Termenul de executie c-ste cie 16

luni. Am mutat arhiva prim[riei din aceastd clddire la $cola Primar[ Rudirie.
Dosarul de licitatie este 1a ar.'izare la CRFIR TArgoviqte.
in acest moment nu putem emite ordinul de incepere a lucrdrilor pAni 1ru vom avea avizul

CRFIR.
Am avut o problemi cu CRFIR legatd de dot[ri la Caminul cultural. Ne-au dat aviz negativ . s-a

facut contestatie pe care am si castigat-o
La sala de sporl de la $coala Gimnaziald, Ldzdreqti trebuie s[ ne miscf,m fbarte repede. S-a

semnat contractul pe 4 .03.2021 Ei expirh in luna aprilie 2022. data la care sala de sporl trebuie sd f-re

functional6.
Pe data de 01.04.2021 vom incdrca documentalia pentru procedura de licitatie. in luna iunie ar

trebui sf, avem semnat contractul de execulie.
La sala de sporl de la $coala Gimnazial[ Schitu GoleEti. proiect finan]at prin intermediul C.N.l.,

nu avem semnale privind llnalizarea procedurii de licitalie. Sperf,m si incepem qi aceasta lucrare intr-un
timp c6t mai scurt.

Referitor la instalarea internetului gratuit in comuna noastrd, prin tehnologia Wi-Fi, investilie de

1500 euro. in cel mai scurt timp urmeazd sd vinf, o firmi din Sibiu care va instala ruterele.
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Dl Duhomnicu N.:S-a discutat de instalarea unor becuri prin comuna. S-a ficut ceva?
Dl viceprimar: Deocamdati nu avem aprobat bugetul pe acest an.
Dl Radu M.M.: Pe strada [ezilor au fost licute niste gropi pentru gaze. Acum a inceput s[ se lase

asfaltul. in circa l-2 ani o s[ se rlistrugd tot asfaltul.
Dl priniar: Agteptam si se mai incdlzeascd pulin gi l'om remedia aceste deficiente.
Dl Radu lvI.M.: Ce fbcem cu gr[nrezile de piatra. carimidd s.a. de la boltdrie in sus. pe partea

dreapta?
Dl Sipoteanu C.: Cine este dirigintele de qantier pentru lucrdrile la reteaua de canalizare din etapa

a II-a'l
Dl prin-rar: Este dl Buta Sorin.
Dl $ipoteanu C.: Cred cd ar trebui sd ni se prezinte lunar o infbrmare vis-a-r,is de aceste lucriri.

mai ales cd se lucreaz[ cu bani de la bugetul local. Sd se taci si receptii parliale.
Dl prirnar: Suntem foarte interesati sd facem cAt mai multe tronsoane de relea" sa tacem si

racttrdurile. astftl incAt sa legan-r cAt mai n'rulji cetiteni la reteaua de canalizare. pe tronsooane.
receptionate pafiial.

Dl Sipoteanu C.: Sa se fac[ recep{ii partiale.
Dl Neagoe L.I.: Pe ulila de la dl Rebedeu ar trebui montat un limitator de vitezi.
Dl Patraqcu F.: Am participat in cadrul sedinlelor Consiliului de Administratie al scolii. unde am

pus problema copiilor neglijali de p[rinlii lor qi mai ales la copiii mai sdraci la care parintii nu prea au
ce sd le ofere.

Trebuie sI finr mai insistenti in ajutorarea familiilor dezorganizate. Cu containereie acelea pentnr
addpostirea persoanelor sirace ce f-acem?

Dl primar: Am tEcut cerere la Prefecturi, cAnd le vom primi ne vom ocupa de acest aspect.
Dl Patrascu F.: Trebuie si facem ceva cel pufin pentru copii. si analizf,m problemele acestora.

Trebuie si prirneasc[ o educalie qi acestia.
Dl. primar- cred ca educatia trebuia sa inceapa cu parintii copiilor . acestia au lost ajutati cu un

loc de munca ta care au renuntat si vorbesc de aceleasi familii.
Dl Balca C-tin.: Vreau si v[ multumesc pentru spriiinul acordat la plantarea puietilor pe zivoiul

comunal. Va rog sd facefi o informare pentru cetajeni sd nu mai intre cu aninalele la pdscut in acea
zona.

D-na David I.: Trebuie llcute rastelele pentru biciclete la scoli. Cel putin pentru copiii din Vaiea
Pechii si din Muscel care vin la qcoala cu bicicletele.

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preEedintele de Eedinfd declard inchise lucrdrile acesteia.

$edin{a se incheie in jurul orei 17.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de Eedin(d,
ENACHE GEORGE

Secretar general al comunei,
VL, DACA CATALIN


