
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNAPADES 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 15 

privind aprobarea Actului Adiţional la contractul de prestări servicii de salubrizare 
incheiat intre SC PADES UTIL SRL si COMUNA PADES 

Consiliul local al comunei Pades: 
Având in vedere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 

Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate ; 
- Hotararea NR. 8/2019 a AGA - SC PADES UTIL SRL din 28.03.2019 
- Referatul nr. 2668/2019 intocmit de către administratorul SC PADES UTIL 

- Contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 116/ 21.04.2016 incheiat 
intre SC PADES UTIL SRL si COMUNA PADES. 

- HCL nr. 4/2011 privind înfiinţarea SC PADES UTIL SRL; 
- Calitatea de acţionar pe care COMUNA PADES o exercita prin Consiliul 

local Pades ; 
- Prevederile Legii nr. 30/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art. 36 aln.2 lît. d), alin 6 lit. a) pct. 14, din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publica locala, republicana, cu modificările si 
completările ulterioare ; 
In temeiul art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit.d, art. 45(1) : art. 115(1) lit. "b" din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare 

Art 1 Se aproba Actul Adiţional la Contractul de prestări servicii de 
salubrizare nr. 116/ 21.04.2016 incheiat intre SC PADES UTIL SRL si COMUNA 
PADES. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către 
administratorul SC PADES UTIL SRL. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Pades, Institutiei 
Prefectului-judetul Gorj, tuturor celor interesati, se aduce la cunostinta publica , prin 
afişare, la sediul comunei Pades. 

SRL d 

HOTĂRĂŞTE, 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, 
ROGOBE 

Nr. 16 / 28.03.2019 
Adoptata cu un număr de 10 voturi pentru 
din totalul de 12 consilieri in funcţie 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR COMUNA, 

A R G I N t A R U ILEANA 



ROMANIA 

JUDEŢUL GORJ 

PRIMARIA COMUNEI PADES 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII SALUBRIZARE NR. 116/ 21.04.2016 

PARTI CONTRACTANTE : 

COMUNA PADES, cu sediul in sat. Calugareni, comuna Pades, judeţul Gorj , telefon 0253471101, 
0253471298, CUI 4898932, reprezentata prin ANTONIE SERAFIM avand funcţia de primar, in calitate de 
BENEFICIAR, pe de o parte 

Si 

SC PADES UTIL SRL, cu sediul in sat Calugareni, comuna Pades, judeţul Gorj CUI 28664262 
reprezentata prin BUMBACEL CONSTANTIN, avand funcţia de administrator, pe de alta parte. 

Părţile, de comun acord, au convenit aducerea următoarelor modificări ale prevederilor contractuale: 

Art. 3 din contract se modifica si va avea următorul continut: 

3.(1). Beneficiarul va plaţi prestatorului preţul contractului in va loare de 2500 l e i / l una in v a l o a r e 

totala de 30.000 Ie i /an. 

3.(2). Beneficiarul poate a ch i t a plata in avans pana la 30% din va loarea contractului. 

Toate celelate prevederi ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost incheiat azi 29.03.2019, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte. 

ACHIZITOR, CONTRACTANT, a î ? 

COMUNA PADES , SC PADES UTIL/SRL, 


