
ROMANÍA 
JUDEŢUL GORJ 
C O M U N A PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E Nr. 6 

privind aprobarea demolării imobilului Cămin cultural din satul Padeş 
comuna Padeş, judeţul Gorj 

Consiliul Local al comunei Padeş,judeţul Goij , 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre; 
- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ai 
primarului comunei Padeş; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- H.C.L. Padeş nr. 28/27.06.2019 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Padeş ; 
- H.C.L. Padeş nr. 66/12.12.2019 privind achiziţionarea, cumpărarea unui teren intravilan în 
satul Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj în vederea construirii unui cămin cultural; 
- Contractul de vânzare înregistrat la Primăria comunei Padeş cu nr. 149/08.01.2020 cu privire 
la cumpărarea de către Comuna Padeş a terenului în suprafaţă de 945 mp situat în intravilanul 
satului Padeş, tarlaua 22, parcela 920. 
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. „ c " , art. 286 ,alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 7 alin. (16), alin.(17), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 139 , alin (1), a r t . l96 ,a lm( l ) , l i t „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare , 

Ar t . l . Se aprobă demolarea construcţiei Căminului Cultural din satul Padeş, comuna Padeş, 
în vederea construirii unui nou cămin cultural. 

Art.2. (1) Suprafaţa clădirii care se demolează este de 107 m p ,suprafaţa de teren aferentă 
construcţiei este de 288 mp ,situată în tarlaua 22, parcela 919 . 

(2) Construcţia nouă se va edifica pe noul amplasament rezultat în urma alipirii a două 
suprafeţe de teren şi va fi inventariată în domeniul public al comunei Padeş. 

Art.3. Se aprobă întocmirea unei documentaţii de demolare a construcţiei, care va sta la baza 
emiterii unei autorizaţii de demolare, obţinută conform legii. 

Art.4. Primarul comunei Padeş cu sprijinul compartimentului de resort va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul general al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului 
comunei Padeş, Instituţiei Prefectului - Judeţu l Gorj , şi o va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

I - I O T A R A Ş T E : 

PREŞEDINTE D E ŞEDINŢĂ. 
Consilier Arjocu Marius 

Contrasemnează, 
secretar general, 

Bivolaru Eu .i-Pompiliu 
Nr. 6 /23 .01 .2020 

Adoptată cu un număr de 12 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie 


