
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzil7.l2.20l9, la sediul consiliului local cu ocazia desf?iquririi gedinfei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinfa este legal constituit6 qi a fost convocat6 de primarul comunei Schitu Golegti in baza
prevederilor art. 133 alin. (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ qi a Dispozifiei de
convocare nr.397 I 12.12.2019.

La qedinld participd un numdr de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in
funcfie.

La gedinli mai particip6 dl Miri!6 Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, dl Vl6duc5.;rir;;
Cdtdlin - secretar general al comunei Schitu GoleEti gi in calitate de invitali: dna Horeboiu Cristina -
inspector superior la compartimentul Contabilitate, impozite qi taxe locale, dl Luca Ion - qeful SCUP gi

dl. Nicoar[ Gheorghe - qeful SVSU.
PreEedinte de Eedinld este domnul Boghez Grigorild Maurel care ia loc la prezidiu qi prezintd

i.proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea
26.11.2019.

procesului verbal al gedinfei ordinare a C.L. Schitu Goleqti din data de

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea suplimentirii Devizului general qi actualizarez
corespunzltoare a contractului de execufie lucrlri pentru obiectivul de investifii "Refea de
canalizare menajeri qi stafie de epurare in comuna Schitu Golegti, judeful Argeq, Etapa I".

3. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli, pe anul' "i'
2019.

4. Proiect de hotlrAre privind acordarea unor compensafii blneqti membrilor Serviciului
Voluntar pentru Situafii de UrgenlI Schitu Goleqti, pentru anul2019.

5. Proiect de hotlrffre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenld
$chitu Golegti, conform prevederilor Ord. MAI nr. 7512019.

6. Proiect de hotlrire privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Schitu Golegti nr.
58129.10.2019 privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale, pentru
anul fiscal2020.

7. Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a mlsurilor dispuse prin
Decizia nr.36122.10.2018 a Cur{ii de Conturi a Romffniei - Camera de Conturi Arge;.

8. Proiect de hotlrire privind scutirea de la impozitul pe construcfii ,si teren pentru anul
fiscal 2020 persoanelor beneficiare ale Legiinr.34lt2004 a recunoqtin|;eifald de eroii martiri gi' "
luptltori care au contribuit la Victoria Revolufiei romine.

9. Proiect de hotlrffre privind scutirea de plata impozitului pentru anul fiscal 202Drpentrrl
clidirea clasatl in Patrimoniul Judefean ca monument istoric, proprietatea dnei Andreescu
Adriana Florina. I

'\r 10. Proiect de hotirAre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli la data de 15,12.2019.



11. Informare privind lucririle efectuate in cursul lunii noiembrie 2019 de eltre beneficiarii
Legii nr.416 12001, in comuna Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

12. Diverse.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 12 puncte gi este aprobat in unanimitate.

Se trece la pct.l din ordinea de zila care secretarul comunei prezintd procesul verbdl ai
qedinfei ordinare care s-a desflgurat in data de 26.11,2019.

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

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea suplimentlrii Devizului general gi actualizaret
corespunzltoare a contractului de execufie lucrlri pentru obiectivul de investi{ii "Refea de
canalizare menajerl gi stafie de epurare in comuna Schitu Golegti, judeful Argeg, Etapa I".

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re gi referatul cu nr. l025lll7 .12.2019 inifiate de primarul com.
Schitu Goleqti qi borderoul centralizator pt. obiectivul - canalizare qi stafie de epurare in com. Schitu
Goleqti.

Proiectul de hotdrAre propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l Ei

w,2, 
1

Dl primar: S-au refbcut mlsur6torile qi calculele astfel incdt suma totald care se va pl6ti suplimehtaf
este de 122.868,16lei cu TVA, fald de valoarea stabilitd anterior care era de 138.325 ,24mii lei, iar devizul
suplimentar se refera exclusiv la lucrarile suplimentare pe DC 11, conform Dispoziliilor de gantier nr. 1

si212019.
Vreau sd mulfumesc celor care au fost vigilenli si care au trecut de 5-6 ori pe zi pe DC I l, s- au

verificat calculele inifiale gi astfel s-a ajuns la noua valoare de platd.
Nemaifiind discu(ii la acest punct se supune la vot proiectul de hot5rAre Ei cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 74 din 17.12.2019.

3. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului local de venituri ,si cheltuieli, pe anutr
2019.
irr Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre qi raportul de specialitate cu nr. 10109/12.12.2019 intocmit
de Compartimentul financiar-contabil. r

Proiectul de hotdrdre aprimit avinil favorabil dinpartea comisiei de specialitatp nr.1.
Dl primar: Pentru faptul cd avem o serie de firme importante pe raza localitdfii noastre, carora si

noi le asiguram accesul la utilitati si la infrastructura, prin contribufia acestora gi bugetul comunei are
venituri incasate mai mari la sfarsit de an, suma care se suplimenteaza din impozitul pe venit este de 179
mii lei, fata de bugetul initial aprobat. Avem depdEiri gi la incasarcataxei de salubrizare cu suma de l0
mii lei. Din suma de 179 mii lei am propus si alocdm suma de 5 mii lei in vederea asigurdrii unor
compensalii b[neqti pentru activitatea pe anul 2Q19 acelor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situafii
de Urgen!6 Schitu Golegti. Au fost dotate cu extinctoare noi toate institufiile publice, pentru cd cele vechi
erau expirate. SVSU a avut multe intervenlii in perioada anului 2019.

Suma de 174 mii lei va rdmdne in excedentul anului 2019 urmdnd a fi utilizatd in anul urmdtor.;'i 
Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Si cu 15 voturi -pentru ;

este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu iole;ti nr. 75 din 17.12.2019. 1'

4. Proiect de hotlrflre privind acordarea unor compensafii bine;ti membrilor Serviciului
Voluntar pentru Situafii de Urgen{[ Schitu Gole;ti, pentru anul2019.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare nr. 10101112.12.2019 inijiate de
primarul comunei Schitu GoleEti qi raportul de specialitate intocmit de compartimentul secretariat

Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 Ei nr.2.



Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot. proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru-
este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 76 din 17.12.2019. 

;

, 5. Proiect de hotlrire privind reorganizarea Serviciului Yoluntar pentru Situafii de Urgenf{
Schitu Golegti, conform prevederilor Ord. MAI nr. 7512019.

Sunt prezentate : proiectul de hot6rdre Ei referatul de aprobare nr. 10067111.12.2019 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti precum qi referatul nr. 10066/11.12.2019 intocmit de dl Nicoard
Gheorghe, qef SVSU.

Proiectul de hotdrAre a primit aviztil favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3;
Dl primar: A ap[rut Ordinul MAI nr. 7512019 prin care suntem obligafi sd reorganizdm SVSU in

funclie de criteriile de performanld descrise in acest act normativ. Suntem totuqi privilegiali pentru faptul
cI nu trebuie sd dotdm acest serviciu cu autospeciald pentru stingere incendii qi aceasta datoritd faptului
cd ne afl6m la o distanfd mai micd de 20 km fafd de Cdmpulung unde este infiinfatd o unitate profesionistd
pentru intervenfii, care are in dotare autospeciale cu apd qi spum6.

Vor fi alocate sume mari pentru dotarea cu echipament a voluntarilor din cadrul SVSU. Vor fi
folosili aceiaqi oameni in cadrul compartimentului de prevenire cdt qi in cadrul echipelor speciale dd
intervenfie. SVSU va avea o persoand angajatd cu contract individual de muncd gi 8 voluntari care voi'
rdmAne in permanenld in cadrul serviciului. Cu aceEtia vor fi incheiate contracte de voluntariat. Legea ne

obligd s6-i dotdm cu echipament special de protecfie.
Dl Brag[ I.L.: Poate in anul viitor vom prevede o autospeciald in dotarea SVSU!?
Dl primar: Problema ar fi. cd. trebuie sd asigur6m in permanen![ funcfionarea, intrefinerea Ei

personalul deservent.
Dl Nicoard Gh.(invitat): Pentru o autospeciala in dotare ne trebuie personal deservent angajat

permanent, un garaj incdlzit, g.a. Am putea sd achiziliondm in cadrul SVSU un A.T.V. care ar putea fi
folosit la intervenlii, la deszdpezire gi pentru alte activitdli.

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 77 din 17.12.2019.

6. Proiect de hot6rire privind modificarea Anexei nr.2 la HCL Schitu Goleqti nri
58129.10.2019 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale, pentru
anul fiscal 2020.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare nr. 10108112.12.2019 initiate de
primarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qi nr.2.
Dl primar: Datoritd unei colaborari defectuoase sau mai bine zis a neintrunirii de facto a sedintei

de comisie, toate taxele stabilite in octombrie pentru Cdminul cultural Ldzdreqti au devenit de 4 ori mai
mari decdt cele precedente.

Pentru cE evenimentele se desfdgoard in general sdmbdta gi duminica qi atunci nu se poate pldti
censurnul pentru utilitdfi, este mult mai simplu pentru cet[feni ca sd mdrim taxa astfel incdt sd acoperim
qi cheltuielile cu utilitdtile.

Am propus sdreanalizati aceste taxe urmdnd ca dvs sd decideli.
Dl $ipoteanu C.: Am solicitat de la compartimentul contabilitate un raport privind cheltuielile qi

veniturile aferente pentru cdminul cultural LdzdreEti. Am primit rispunsul cd s-au fbcut pl6fi de 4253Lei.
S-a constatat cI in anul2019 este un deficit de 1769 lei.

Ca sd adoptdm aceeagi taxd in aceleaqi condilii qi pentru arn:J 2020 consider cd pl5file pentru
utilitdfi ar trebui sd r[mdnd nemodificate. Nu qtiu dacd este posibil. Consider cd taxele trebuie dublate.

Dl primar: Asta am ftcut qi noi. Majorarea de la 210 lei I o zila 420lei I o zi este normald.
Dl Palaghiu M.: La aceastd taxd se pune qi problema veselei. Sd avem o veseld corespunzdtoare

dar sd putem opta gi pentru una in condilii mai bune. CAt ne-ar costa o astfel de vesel6?
Ce facem cu gardul de la cdmin. Trebuie ftcut unul corespunzdtor.



Dl. primar: Refacerea gardului este in atentia noastra dar, in plus, e necesar sa se creeeze si un
hcces suplimentar pentru copiii care merg in parcul de joacd.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru-
este adoptatd Hotdrfrrea Consiliului Local Schitu Gole;li nr. 78 din 17.12.2019.

7. Prezentarea Raportului privind modul de ducere la indeplinire a mlsurilor dispuse prin
Decrzianr.36122.10.2018 a Cur,tii de Conturi a Romflniei - Camera de Conturi Argeq.

Este prezentat Raportul privind modul de ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin decizie
( Raportul follow-up) inregistrat cu nr. 9621128.11.2019.

Dl primar: Dupd cum qtifi, anul trecut in luna septembrie am avut controlul Curfii de Conturi. ln
urma controlului am al.ut o mdsurd de indeplinit qi anume recuperarea taxei de salubrizare neincasatd de
la populalie. Pentru perioada 2015-2017 aveam de incasat suma de 112.156lei, cele mai mari sume sunt
debite neincasate din 2015 si 2016, ani in care s-a incasat taxa de salubrizare de la 2300 locuitori fata de
3500 care fac obiectul contractului de salubrizare.ln2}lT in aprilie echipe ale primariei au iesit in teren
si la fiecare gospodarie s-a facut o situatie reala a locuitorilor astfel ca pentru 2017 numarul beneficiarilor
serviciului de salubrizare a crescut la 3550. S-a incasat pdnd in prezent suma de 16.118 lei; a mai rdmas
de incasat suma de 96.038 lei.

Pentru anul viitor vom intocmi un regulament de incasare a taxei de salubrizare.
Din20l7 p6nd in 2019 am ajuns la 3300 persoane pentru care se incaseazd taxa de salubrizare. Nr.

total de pldtitori a scdzttt cu 200, sunt situatii in care se face dovada ca persoane din componenta
gospodariei pleaca la munca in strainatate, este frresc, normal sa nu se plateasca si taxa de salubrizare si
pentru acestia, dar la revenirea in tara a acestora nu mai suntem anuntati de aceasta stare de fapt.Oricum,
in martie, aprilie 2020 personalul primariei va iesi din nou pe teren pentru a intocmi o situatie clard" a
persoanelor care dator eazd. taxa de salubritate.

In datele de 25.12.2019. prima zi de Craciun Ei 01.01.2020, Anul Nou, nu se va colecta gunoiul
nienajer. Am propus alte date pentru aceasta, si operatorul a acceptat, respectiv 28.12.2019 si 04.01 .ZA2A

8. Proiect de hotirire privind scutirea de la impozitul pe construcfii si teren pentru anul
Iiscal 2020 persoanelor beneficiare ale Legii nr. 34112004 a recunoqtinfei fa{[ de eroii martiri ;i
luptitori care au contribuit la Victoria Revolu{iei romine.

Sunt prezentate: proiectul de hot[rdre qi referatul de aprobare nr. 10041110.12.2019 iniliate de
primar, raportul de specialitate nr. 10042110.12.2019 intocmit de compartimentul secretariat qi cererile
insofite de copii ale certificatelor de revolufionar a 3 persoane care beneficiazdde prevederile Legii nr.
34112004 ( TicA Ion, Cesduanu Cornel Ei Tdnase Ion).

Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l, nr.2 qi nr.3.
Dl primar: in anii treculi am avut mai mulfi revolulionari care au beneficiat de scutire la impoziti

pentru anul viitor au depus cereri doar trei persoane. '{ 1 
:

Nemaifiind disculii la acest punct se supune Ia vot proiectul de hotdrdre qi cu 13 voturi -pentru -
;i 2 ablineri ( $ipoteanu C., Oprescu N.D.) este adoptatd Hotdrfrres Consiliului Local Schitu Golegti
nr. 79 din 17.12.2019.

9. Proiect de hotlrire privind scutirea de plata impozitului pentru anul fiscal 2020, pentru
clldirea clasati in Patrimoniul Judefean ca monument istoric, proprietatea dnei Andreescu
Adriana Florina.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare nr. 10070111.12.2019 inijiate de
primar precum, raportul de specialitate nr. l007llll.l2.20l9 intocmit de compartimentul secretariat qi
cererea dnei Andreescu Adriana Florina inregistratd cu ff. 10021/10,12.2019.
' Proiectul de hotdrdre a primit avizfavorubil din partea comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 qi nr*.3.



Dl primar: Casa Virgil Andreescu este monument istoric inscris in Patrimoniul Judefean Argeq.
Pentru aceasta dna Andreescu Andriana Florina este scutit6 de la plata impozitului pentru aceastd clddire

Nemaifiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6rdre qi cu 15 voturi -pentru -
este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schita Gole;ti nr. 80 din 17.12.2019.

10. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de venituri
qi cheltuieli la data de 15.12.2019.

Sunt prezentate: proiectul de hot[rdre qi raportul compartimentului contabilitate.

' Proiectul de hotlr6re a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l
Dl primar: DupE cum am obignuit pdnd acum, aceste conturi de execulie se aprobd trimestrial.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 81 din 17.12.2019.

11. Informare privind lucrlrile efectuate in cursul lunii noiembrie 2019 de cltre beneficiarii
Legii nr.416 12001, in comuna Schitu Goleqti, judeful Argeg.

Dl NicoarE Ghe. prezintd o list6 cu principalele activitdli care s-au desfrqurat la nivelul comunei
Schitu Golegti de cdtre beneficiarii de ajutor social pe parcursul lunii noiembrie 2019.

Dl Nicoar6 Gh.: In luna noiembrie s-a terminat cu cositul ( indepdrtarea vegetaliei uscate) pe
marginea drumurilor, s-au decolmatat qanlurile qi s-au toaletat copacii.

12. Diverse.
Dl primar: MAine la orele 15.00 sunteli inivitafi la Cdminul Cultural Ldzdreqti unde va avea loc

serbarea de iarnd a copiilor de la $coalaLdzdreqti iar joi t9.12.2019 suntefi de asemenea invitali in cadrul
CMAI infiinlat prin proiectul POCU - " Solulii concrete pentru probleme reale" unde va ft prezentat
bilanlul activitdfii din cadrul acestui proiect pe anul 2019.

Dl Fdtu D.: Ce facem cu puntea de la Hidro ? Trebuie rcparatd,.

Dl. primar: Se poate circula, nu a fost timp, dar se va repara.
Dl Balc6 C-tin.: Pe drumul nalional DN73, in zona staliilor de c615tori, coqurile de gunoi sunt

mereu pline.
Dl viceprimar: Noi trimitem periodic personalul beneficiar al Legii 41612001pentru a aduna acest

gunoi.
DI Tudor I.: Vreau sE ;tiu dacl avem proiectul pentru podul de la Linioard,,pdnd, se va aproba

bugetul pe anul 2020?
Dl primar: il vom avea intocmit pdnd atunci, deja este elaborat studiul topo, avem si studiul

geotehnic, dar este evident ca sunt 2 investitii care se vor frnalizain2020, respectiv Canalizarca
menajera si Caminul cultural Schitu Golesti pentru care UAT asigura cofinantarea si acestea vor avea in
primul rand prioritatela elaborarea bugetului de dezvoltare.

Am pus becuri pentru iluminatul public de la sta{ia CFR de la fosta gard Schitu GoleEti; am montat
bdnci pentru cll6tori etc. Mi s-a spus ci incepdnd cu 15 decembrie 2019 va fi infiinlat un punct de oprire
in acest loc. Acum ni se spune cd nu s'a intrunit Consiliul de Administrafie al CFR de la Bucuregti pentru
a se aproba acest lucru. Mulli cetdfeni care circulau cu trenul sunt nemu[umili, pe bund dreptate, pentru
cd trenul nu opregte gi la Schitu Goleqti. Din pacate, nu este prima oara cand constatam ca aceste companii
de stat, CFR sau CNAIR sunt stat in stat si in opinia conducerii acestor entitati, UAT-urile nu sunt privite,

.lin relaliile cu ele, ca si parteneri egali in drepturi.
Dl Cioacd L.: Doresc sd transmit urdrile de bine cu ocazia s6rbdtorilor de iarnd tuturor membrilor

din consiliul local c6t qi celor din primdrie.
in data de 19.12.2019, suntefi invitali la Casa de Culturd Cdmpulung, la orele I 8.00, unde va fi un

concert de colinde cAntate de Grupul " Doruri Muscelene" in frunte cu dl Gavril Prunoiu. Iar in deschidere
vor cdnta qi copiii din Grupul " MuguraEii de la Schitu".



Dl primar: inainte de incheierea gedinfei ,vd.urez"La mulfi ani!" tuturor. 56 ne vedem cu bine in
anul urmdtor. In 2020 sd fim mai buni qi mai eficienfi! Si acum, va rog sa primiti colindatorii, grupul de
canto popular " Mugurasii de la Schitu" , condusi de prof. Liviu Iana care vin de la Festivalul " Florile
dalbe" de la Curtea de Argeg" eare ne vor prezenta un program de colinde. Dupa program, in aplauzele
consilierilor locali, copiii au primit daruri de Mos Craciun.

Nemaifiind discufii in qedinfa de astdzi preqedintele de qedinld declard inchise lucrdrile acesteia.

$edin{a se incheie in jurul orei 17 .20.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;ediytld,
BOGHEZ GRIGORITA MAUREL

Secretar general al !.a.t.,
VLADUCA CATALIN
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