JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL SCHITU

PROCES–VERBAL
====================
Încheiat astăzi 20.03.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local SCHITU,
la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 cât compune consiliul local
Participă de asemenea primarul, viceprimarul şi d-na secretar general al comunei
Schitu .
Invitaţi d-l Ştedel Ştefăniţă- consilier (contabil ).
În continuare lucrările şedinţei sunt deschise de d-l consilier Sandu Constantin .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi :
1.Aprobarea procesului -verbal încheiat la ședința din data de 14.02.2020.
2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
3. Proiect de hotarâre privind utilizarea sumei de 332.201,63 din excedentul
anului 2019 pentru secţiunea de dezvoltare respectiv pentru proiectulintitulat
„MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, SAT BILA, COMUNA SCHITU,
JUDETUL GIURGIU”.
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
4. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 90.785,10 lei din excedentul
anului 2019 rezultat din activităţi finantate integral din venituri proprii
(păşune –sursa E ) .
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
construire ,, Statie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice ,,
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al comunei
SCHITU, judeţul Giurgiu
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi
funcţionare al compartimentului de asistentă socială organizat la nivelul comunei
Schitu.
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.

-28. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei la hotărârea nr.20/ 24.04.2013 prin
care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă .
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
9.Proiect de hotărâre
privind rezilierea
contractului de închiriere nr.
2060/04.05.2017 privind pe d-l Bărzoi Alin Ionut şi contractul de concesiune nr.
3591/08.09.2015 privind pe d-na Pricop Liliana-Neli ( Sagdic Liliana –Neli ).
Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel.
Proiectul de hotărâre are anexat referatul de aprobare al primarului.
10. Probleme diverse .
În continuare se trece la primul punct din ordinea de zi :
Aprobarea procesului -verbal încheiat la ședința din data de 14.02.2020.
Se supune la vot şi se aprobă cu un nr. de 11 voturi pentru .
Nemaifiind discuţi se trece la punctul nr. 2.din ordinea de zi .
Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-l Stedel Stefăniţă
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizului comisiei economice favorabil, se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 13/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi :
Proiect de hotarâre privind utilizarea sumei de 332.201,63 din excedentul
anului 2019 pentru secţiunea de dezvoltare respectiv pentru proiectulintitulat
„Modernizare camin cultural, sat Bila, comuna Schitu, judetul Giurgiu”.
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-l Stedel Stefăniţă
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizului comisiei economice favorabil, se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 14/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 4 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 90.785,10 lei din excedentul
anului 2019 rezultat din activităţi finantate integral din venituri proprii
(păşune –sursa E ) .

-3Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-l Stedel Stefăniţă
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizului comisiei economice favorabil, se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 15/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 5 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
construire ,, Statie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice ,,
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-na secretar
general raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizului comisiei economice favorabil, se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 16/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 6 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al comunei
SCHITU, judeţul Giurgiu
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-na secretar general
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , se supune la vot şi se aprobă un nr. de 11 voturi pentru după cum
urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marin- pentru, Nica George – pentru – Sandu
Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru Mircea Tudor- pentru Negru Milicăpentru,
Şuţu
Florianpentru
,
Martac
Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 17/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 7 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi
funcţionare al compartimentului de asistentă socială organizat la nivelul comunei
Schitu.
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-na secretar
general raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .

-3Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , se supune la vot şi se aprobă cu un nr. de 11 voturi pentru după
cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marin- pentru, Nica George – pentru –
Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru Mircea Tudor- pentru Negru
Milicăpentru
,
Şuţu
Florianpentru
,
Martac
Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 18/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 8 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei la hotărârea nr.20/ 24.04.2013 prin
care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă .
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-na secretar general
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizul comisiei economice favorabil se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 19/20.03.2020.
In continuare se trece la punctul nr. 9 din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre
privind rezilierea
contractului de închiriere nr.
2060/04.05.2017 privind pe d-l Bărzoi Alin Ionut şi contractul de concesiune nr.
3591/08.09.2015 privind pe d-na Pricop Liliana-Neli ( Sagdic Liliana –Neli ).
Ia cuvântul d-l primar unde prezintă referatul de aprobare şi d-na secretar general
raportul de specialitate după care se trece la discuţii :
Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate
intocmit in acest sens .
Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei
juridice favorabil , avizul comisiei economice favorabil se supune la vot şi se aprobă
cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marinpentru, Nica George – pentru – Sandu Constantin- pentru – Neacşu Mariana -pentru
Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru
Trâncă Maria pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea nr. 20/20.032020.
In continuare se trece la ultimul punct din ordinea de zi .
Probleme diverse .
Domnii consilieri nu au nimic de discutat la acest punct .
Preşedintele de şedinţă declară terminate lucrările şedinţei ordinare a consiliului
local Schitu .
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3(trei)exemplare .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Sandu Constantin

SECRETAR GENERAL ,
Aurelia Gavrilescu

