
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E nr. Z f 

privind modificarea H.C.L. nr. 22 / 29.04.2015 pentru aprobarea organizării unor evenimente ce 
au loc pe raza comunei Padeş ca urmare a actelor şi faptelor de stare civilă ale cetătenilor din comuna 
Padeş, respective - BOTEZ, NUNTĂ, DECES, ÎNMORMÂNTARE 

Consiliul Local al comunei Padeş, judeţul Gorj; 
Având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Padeş: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de specialitate prezentat de secretarul comunei Padeş; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului 
local Padeş; 
- Prevederile Legii nr. 119/1996- republicată cu privire la actele de stare civilă; 
- Hotărârea Consiliului Local Padeş nr. 21/31.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin de domeniul public al comunei Padeş; 
- Anexa Nr. 47-Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padeş publicată în 
Monitorul Oficial/bis din 9 septembrie2002; 
-H.C.L. nr. 22/29.04.2015 aprobarea organizării unor evenimente ce au loc pe raza comunei Padeş ca 
urmare a actelor şi faptelor de stare civilă ale cetăţenilor din comuna Pades, respectiv- BOTEZ, 
NUNTĂ, DECES, ÎNMORMÂNTARE ; 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) , alin (2) lit. c , şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicata., cu modificările şi completările ulterioare: 

ART.l . Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 22/29.04.2015 pentru organizarea unor evenimente 
prilejuite de actele şi faptele de stare civilă, respectiv- BOTEZ, NUNTĂ sau DECES-
INMORMANTARE - care au loc pe raza comunei Padeş la Căminele culturale din unitatea 
administrativ teritorială, pe terenurile din domeniul public de pe lângă unităţile şcolare şi pe terenurile 
din domeniul public aflate în patrimoniu Consiliului Local Padeş , în sensul că taxa pentru evenimentele 
organizate pe terenurile din domeniul public se stabileşte la 150 LEI / eveniment în loc de 50 LEI/ 
eveniment. 

ART.2. Taxele încasate din acestea se constituie ca venituri la bugetul local, iar evenimentele 
organizate pe terenurile publice de pe lângă unităţile şcolare se pot organiza doar în zilele de sâmbătă 
sau duminică.. 

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Padeş prin 
compartimentele de specialitate, respective consilier juridic şi financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al acestuia. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Nr. din 15 septembrie2016 
Adoptată cu un număr de 11 voturi 
pentru şi o abţinere din totalul de 
13 consilieri în funcţie 


