
ROMANIA
JUDETUL ARGE$

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

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30.10.2018, la sediul consiliului local cu ocazia desflquririi qedin{ei de lucru
ordinare a Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu GoleEti in baza
prevederilor afi.39 alin. (1) din Legea nr.215 I 2001privind administralia publicd local6, republicatd, cu
modificdrile qi completirile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare nr. 376 125.10.2018.

La qedin!6 participd un num[r de 15 consilieri locali din num6rul total de 15 consilieri afla]i in
funclie"

La qedinld mai participa d-l Miri!6 Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu GoleEti, d-l
Vladuca CdtSlin - secretar Ei in calitate de invitali : d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate, d-l Luca Ion - Eeful SCUP Ei d-l Schiaucu Pavel Mugurel - consilier
juridic, dl. Claudiu Lupas, reprezentantul SC Contact Trident si cativa locuitori din satul Loturi, Patrascu

Ion, Iancu Paul, Patrascu Marius.
Preqedinte de Eedinfa este domnul $ipoteanu Cristian care ia loc la prezidiu ;i prezint[ proiectul

ordinii de zi:
1. Prezentarea qi aprobarea procesului verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului local

Schitu Goleqti din data de 25.09.2018.
2. Prezentarea scrisorii de inten{ie a SC Contact Trident SRL cu privire la concesiunea

terenului gi bordeielor disponibile din izlazul comunal Cioc5nei, in vederea desflgurlrii unor
activitifi economice. Proiect de hotirflre.

3. Proiect de hotirflre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale qi taxele speciale pentru
anul fiscal 2019.

4. Proiect de hotirire privind aprobarea inventarului bunurilor care apar{in domeniului
privat al comunei Schitu Goleqti, jude{ul Argeq.

5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Raportului de evaluare teren in suprafalil de 32
mp, situat in Tflrgul slptlmflnal Ldz6reqti, care apar{ine domeniului public comunal, in vederea
concesionirii directe citre d-l Manea Lucian Costinel.

6. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Contului de execufie al bugetului local de venituri
;i cheltuieli la 30.09.2018.

7. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului local pe anul2018.
8. Proiect de hotlrire privind inchirierea unei suprafe(e de 3.000 mp care aparline

domeniului privat comunal, in favoarea SC Ragas Consulting SRL, pentru desfi,surarea unor
activitl{i economice.

9, Proiect de hotdrire privind aprobarea Planului de interven{ii la deszlpezire pentru
sezonul rece 2018 -2019.



10. Prezentarea Deciziei Cur{ii de Conturi a Romfiniei - Camera de Conturi Argeq nr.36 I
22"10.2018 cu tema " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execu{ie de bugetarl ", pentrq
anul2017,la UATC Schitu GoleEti, judeful Argeg,

11. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii Legii nr. 416 I 2001 in luna
septembrie 2018.

12. Diverse.

D-l primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incd doud puncte qi anume:
- proiect de hotlrflre privind aprobarea infiinflrii in comuna Schitu Gole;ti, jud. Argeq, a

unei clase de CANTO POPULAR, ca secfie externl a $colii Populare de Arte qi Meserii Pitegti
aflatd, in subordinea Consiliului Judefean Arge;;

- proiect de hotlrAre privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, pentru anul2019.

- discutarea problemei apei furnizate locuitorilor satului Loturi.
Propunerea d-lui primar este aprobatd in unanimitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele 14 puncte Ei este aprobat in unanimitate.
Se trece la pct.l din ordinea de zi la care secretarul comunei prezintd, procesul verbal al

;edinfei ordinare care s-a desfl;urat in data de 25.09.2018.
Nefiind aduse amendamente la acesta se supune la vot Ei este aprobat in unanimitate.

2. Prezentarea scrisorii de inten{ie a SC Contact Trident SRL cu privire la concesiunea
terenului ;i bordeielor disponibile din izlazul comunal Ciocinei, in vederea desflgurlrii unor
activitl{i economice. Proiect de hotIrflre.

Este prezentatd propunerea de concesionare a terenului qi a bordeielor disponibile din izlaztil
Cioc6nei din partea SC Contact Trident SRL, care a fost inregistratd cu ff. 7637 124.09.2018.

Proiectul de hotdrire propus a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.l gi

w.2.
D-l Lupaq ( invitat): Eu am mai discutat cu dumneavoastrddespre acest proiect. Vreau sd gtiu dacd

acesta va fi viabil. Construcfiile de pe acest teren se preteazd pentru infiinfarea unei ferme piscicole.
D-l $ipoteanu C.: Cu apa din Valea Bughii nu cred cd este posibil. Ar trebui executat un foraj.
D-l primar: Vom stabili o zi in care sd vedem to(i acest obiectiv.
D-l Falaghiu M.: in zona bordeielor, pentru o suprafald de aprox. 2hadeteren se primesc subvenfii

de la APIA; este exclusd folosirea in alt scop a acestui teren.
Calea de acces nu se concesioneazd.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre privind insugirea

propunerii de concesionare a terenului qi a construcliilor anex6 ( bordeie) dinizlazttl Cioc5nei Ei cu 15
voturi -pentru - este adoptutd HotdrArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 84 din 30.10.2018.

3. Proiect de hotlrire privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale;i taxele speciale pentru
anul fiscal 2019.

Sunt prezentate : proiectul de hotdr6re qi expunerea de motive cu nr. 8894 I 22.10.2018 iniliate
de primarul comunei Schitu Goleqti gi raportul de specialitate cu nr. 8964 I 24.10.2018 intocmit de d-l
MoEoiu Aurelian - inspector la compartimentul impozite qi taxe locale .

Proiectul de hotdrAre a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 Ei nr. 2.
D-l primar: Potrivit prevederilor Codului fiscal, nivelul valorilor impozabile, impozitelor, taxelor

locale ;i a altor taxe asimilate acestora se indexeazdcurata inflaliei pentru anul fiscal anterior.
Drept urmare, pentru anul 2019, proiectul de hotarare propus spre aprobare mentine nivelul

impozitelor si taxelor locale la nivelul anului 2018, cu indexarea acestora ct l,3Yo carc reprezintl rata
inflaliei aferentd anului 2017 conform datelor comunicate de Institutul National de Statisticd, potrivit legii:



Pentru serviciul de colectare , transport Ei depozitare a gunoiului avem propuneri din partea
Asocialiei ADI Servsal ArgeE. Se vor stabili tarifele in funcfie de cantitatea in tone de deqeuri colectate.

Dacd am avea pubele individuale, pentru fiecare beneficiar preful ar fi undevala 5 - 6 lei / lun6.
Dacd vom fi dotali cu pubele individuale mai bine se va pldti 6,5 - 7,5 lei decdt tarife stabilite

pentru cantiteti colectate in containere.
D-l Balca C-tin.: Anul trecut s-a adoptat o hotdrdre privind incasarea impozitelor pentru terenurile

neingrijte ( nelucrate timp de 2 ani) Ei clddirile ldsate in paragind. S-a luat vreo m6sur6?
D-l primar: Sunt in evidenfa noastrd cdteva imobile lasate in paragina. Vom aplica pentru acestea

valorile impozabile stabilite prin hotdr6rea de consiliu.
Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re Ei cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 85 din 30.10.2018,

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea inventarului bunurilor care apar{in domeniului
privat al comunei Schitu Goleqti, judeful Argeg.

Sunt prezentate : proiectul de hot[rdre cu anexa privind bunurile care aparlin domeniului privat al
comunei Schitu Golegti qi expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti inregistratd cu ff"
89t9 123.10.20t8.

Proiectul de hotdr6re a primit avizfavorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 gi nr.2.
D-l primar: O parte din aceste bunuri au fost valorificate Ei ca atare se impune acisalizarea

inventarului bunurilor care aparfin domeniului privat.
Situalia terenurilor provenite de la SC Carbonifera Cdmpulung este una incert6.
Pentru cei de la SC Ragas Consulting SRL ne-am gdndit sd introducem in domeniul privat comunal

qi terenul provenit de la SC Carbonifera.
Nemaihind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotir6re cu modific5rile propuse qi

cu 15 voturi -pentru - este adoptatd Hotdrdreu Consiliului Local Schitu GoleSti nr. 86 din 30.10.2018,

5. Proiect de hotlrire privind aprobarea Raportului de evaluare teren in suprafa[il de 32
mp, situat in TArgul slptlminal Lizireqti, care aparfine domeniului public comunal, in vederea
concesionlrii directe cltre d-l Manea Lucian Costinel.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre gi expunerea de motive cu ff. 8962 123.10.2018 iniliate de
primar.

Proiectul de hotdrAre a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate nr. 1 qi nr.2.
D-l primar: A fost necesar aceste raport de evaluare ca urnare a solicitdrii d-lui Manea Lucian

Costinel privind concesionarea unei suprafele de 32 mp in vederea asigurdrii accesului la locuinfa de pe
proprietatea sa.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 13 voturi -pentru -
;i 2 ablineri ( Balcd C-tin, Dorobanlu B.F.) , este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegti
nr. 87 din 30.10.2018.

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea Contului de execu{ie al bugetului local de venituri
gi cheltuieli la 30.09.2018.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre qi raportul inregistrat cu nr. 8887 122"10.2018 care a fost
intocmit de compartimentul fi nanciar-contabil.

Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr. 1.

Nefiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru - este
adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 88 din 30.10.2018.

7. Proiect de hotlrdre privind rectificarea bugetului local pe anul2018, trimestrul IV.
Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil din pafiea comisiei de specialitate nr. 1.



D-l primar: Era necesard aceastd rectificare bugetard cu suma de 5.500 lei provenitd din
sponsorizdrile din partea SC Fontana, SC Electromec SRL, SC Ragas Consulting SRL, SC Prometeu
SRL, cu ocazia organizdrii evenimentului"Zita Comunei Schitu Goleqti"

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru
- este udoptatd HofirArea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 89 din 30.10.2018.

8. Proiect de hotlr6re privind inchirierea unei suprafe{e de 3.000 mp care apar{ine
domeniului privat comunal, in favoarea SC Ragas Consulting SRL, pentru desfl;urarea unor
activiti{i economice.

Sunt prezentate : proiectul de hotdrdre Ei expunerea de motive cu ff. 8944 123.10.2018 iniliate de
primarul comunei Schitu Goleqti.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate nr.1 qinr.2.
Nehind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voluri - pentru -

este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 90 din 30.10.2018.

9. Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de interven(ii la deszEpezire pentru
sezonul rece 2018 -2019.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re gi expunerea de motive cu ff. 8928 I 23.10.2018 iniliate de

viceprimarul comunei Schitu GoleEti.
Proiectul de hotdrire a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.2.
D-l viceprimar: Vom merge pe acelaEi sistem ca anul trecut.
D-l Balca C-tin.: Ce vom face cu acele strdzi pe care nu se poate intra cu utilajele de deszdpezire?
D-l viceprimar: Se va acliona cu buldoexcavatorul sau cu tractor mic dotat cu lam5.
Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi - pentru

- este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 91 din 30.10.2018,

10. Prezentarea Deciziei Cur{ii de Conturi a Romffniei - Camera de Conturi Arge; nr.36 I
22.10.2018 cu tema " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execu{ie de bugetarl ", pentru
anul2017, la UATC Schitu Golegti, jude{ul Argeq.

D-l primar: Au fost controlate toate contractele, salariile, investifiile, veniturile incasate.
Probleme au apdrut la modul de incasare a veniturilor provenite din incasarea taxelor pentru

colectarea gunoiului menajer. Trebuie recuperatd suma de 112 mii lei datoratd de persoanele frzice
beneficiare a serviciului de colectare a gunoiului menajer care nu au achitat aceste taxe , mai ales in
perioada 2015-2016.

Vom inEtiinla toli agenlii economici pentru a incheia contracte cu operatorul SC Financiar Urban
SRL. Pdni in prezent aceqtia foloseau containerele noastre pentru depozitarea gunoiului.

De asemenea ni s-a cerut sd desemndm o persoand care sd asiste la cdntdrirea gunoiului care se

colecteazd. de pe raza localitdlii.

11. Informare privind lucrlrile executate de beneficiarii l.egii nr. 416 I 2001 in luna
septembrie 2018.

Sunt prezentate toate lucririle care au fost efectuate cu beneficiarii de ajutor social din comuna
Schitu GoleEti, pe parcursul lunii septembrie 2018, conform situafiei inaintate in cadrul documentatiei
pentru gedinf6.
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12. Proiect de hotlrffre privind aprobarea infiin{irii in comuna Schitu Goleqti, jud. Arge;,
a unei clase de CANTO POPULAR, ca secfie extern[ a $colii Populare de Arte qi Meserii Piteqti
aflatd in subordinea Consiliului Jude{ean Argeq.

Sunt prezentate: proiectul de hotlrAre Ei expunerea de motive cu nr. 9048 I 26.10.2018 iniliate de
primar.

D-l primar propune ca in in locul unei "Sdli pentru ansamblu de dansuri populare" aqa cum era
stabilit inilial in cadrul Clddirii Social Culturale LdzdreEti care face obiectul unui proiect finantat prin
CRFIR, dar qi in cadrul altui proiect finanlat prin CRFIR, sd fie infiinlatd o clasd de canto popular care sd

funclioneze ca secfie externd a $colii Populare de Arte Ei Meserii din subordinea C.J. ArgeE. Se evitd astfel
o dubld finanlare.

D-l Cioacd L.: Dacd se infiinfeaz[ o astfel de clasd, nu ar fi posibil sd se desftgoare gi alte activitdti
ca de exemplu arte plastice? Ar f,t necesari qi arta plasticd, ar fi valoroasd.

Propunerea d-lui Cioacd, L. este acceptat[ in sensul c6 in cadrul sdlii unde se va desfE$ura

activitatea de canto popular se vor desftgura Ei activitali de artd plasticd.
Nemaifiind disculii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdr6re qi cu 15 voturi - pentru

- este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 92 din 30.10.2018.

13. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Schitu Goleqti, pentru anul2019.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre , expunerea de motive a primarului comunei Schitu Goleqti
inregistratd cu ff. 9059 I 29.10.2018 qi raportul de specialitate cu nr. 9060 I 29.10.2018 intocmit de

secretar.
Nef,rind discufii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu 15 voturi -pentru -

este adoptatd Hofirirea Consiliului Local Schitu Golegti nr. 93 din 30.10.2018.

14. Diverse.
Un grup de cetdleni din satul Loturi solicitd clarificarea situaliei privind calitatea apei potabile care

se distribuie in cele doud sate. Apa nu este bund de bdut. Oamenii se pot imbolndvi. Solicitd racordarea

acestora la releaua principalS de apd potabild a oraEului Cdmpulung.
D-l primar: A apErut aceastl problem6, la inceput datoritd unei concentralii mari de mangan. Se

pare c[ acest fapt s-a produs datoritd cantitdlilor mari de precipitalii din primlvard - vard, insa intre timp
continutul ridicat de amoniu este problema iar aceasta stare de fapt poate fi determinata de panza freatica
alterata de rau sau din infiltratile deversarilor din gospodarii.

Am cdutat solufia cea mai bun6. Nu se pune problema costurilor.
Vom realiza documentalia pentru obfinerea avizelor in vederea racorddrii la refeaua de apd

potabili a Cdmpulungului.
S-a oblinut de la SC Edilul CGA CAmpulung o reducere a facturilor pentru serviciile de fumizare

a apei cdtre cetdlenii din satul Loturi, pe toatd perioada in care apa nu indeplinegte condifiile de

potabilitate.
Conform ultimelor buletine de analiza a apei,apa furnizata consumatorilor din satul Valea Pechii

este potabil5.
Problema apei potabile in satul Loturi este una foarte importantd care ne preocupd pe noi toli cei

din administralia local6. V6 asigurdm cd s-a inceput procedura pentru racordarea de apd potabild a Mun.
Cdmpulung, s-a discutat cu autoritatile din Campulung, s-a luat legatura cu arhitectul-sef al judetului
pentru ca lucrarea realizandu-se in 2 UAT-uri, autorizatia de construire va fi emisa de Consiliul judetean

Arges. Sunt necesare totugi multe avize, se face subtraversare pe sub DN 73, dar si pe sub Raul Targului.
Sper ca pAnd la sfdrgitul acestui an sd rezolvdm aceastd problemd. Oricum, maine se va realiza o noua
sleire a putului cheson, in vederea imbunatatirii parametrilor organoleptici.

D-l Boghez G.: Trebuie inlocuite scAndurile de pe punlile de trecere din Lazaresti.
Dl. primar- la puntea de Ghitulesti s-au inlocuit scandurile deteriorate ieri.
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D-l Balca C-tin : Pentru locul de organizare a"Zilei Comunei Schitu Goleqti" ar fi trebuit probabil
un spatiu mai mare. Oricum, felicit6ri pentru modul in care s-a organizat edifia din acest an!

D-l Fatu D.: Trebuie schimbate toate becurile arse din refeaua de iluminat public.
Dl. Viceprimar- Evidenta o tine Radu Angelina de Ia Biroul Agricol, la sfarsitul lunii noiembrie

va fi chemat prestatorul de servicii Pet Electric Global pentru inlocuirea becurilor sau lampilor arse.

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de qedinld declard inchise lucrlrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 17.s0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
$IPOTEANU CRISTIAN

Secretar,
vt-,{.oaci ciriuN
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