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PROCES VERBAL

Tncheiat astizi 12 octombrie 2020 in gedin$i extraordinard a consiliului local
Padeg, convocatS in baza Dispoziliei nr.257 din 0g.10 .2a2o, emisS de c5tre primarul
comunei Padeg, iudelul Gori, gedinla desfdgurdndu-gi lucririle la cdminul culturatCilugireni, sat CSlugdreni, comuna padeg, judelul Gorj.

$edinta este deschisd de domnulAntonie Serafim, primarul comunei padeg, care
aratS scopul pentru care a fost convocati gedinla 5i invita pe domnul consilier
crstoniu Dan , pregedinte de gedinla , ales in condiliile art.t23 alin. (1) din
ordonanla de urgenli nr.57l2ot9 privind codul administrativ, sd preia conducerea
lucririlor gedinfei.

Domnul'consilier Orstoniu Dan, pregedinte de gedinfi, propune domnului
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, si fac6 prezenla nominald a
consilierilor locali care participi la gedin!5 , constat6ndu-se ci sunt prezenli 11
consilierii in funcfie, lipsind de la aceastd gedinld doamna consilier local Rogobete
Mariana.

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei padeg arati c6, gedinla
este legal constituitd lntrunind cvorumul necesar bunei desfdguriri.

La gedin!5 participd 9i domnul Troacd Mih;it6 Gabriel, primarul ales la alegerile
pentru autoritilile administraliei publice locale din data de27.O9.ZO2O.

Domnul consilier Orstoniu Dan, pregedintele de gedin!5, supune spre aprobare
urmitoarea ordine de zi:

1 .Proiect de hotdrdre privind reglementarea situalieijuridice a unui imobil,
respectiv dezmembrarea imobilului situat in satul Motru Sec, aflat in proprietatea
comunei Padeg;

2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documentaliei cadastrale de alipire a
doud suprafele de teren( 288 mp cu nr. cadastral 38715+945 mp cu nr. cadastral
38050)aflate in proprietatea comunei pades.

se consultd consiliul local dacd mai sunt gi alte probleme care sd fie inscrise pe
ordinea de zi.

Supusd la vot ordinea de zi este aprobati in unanimitate de citre consilierii
locali prezen!i.

Se consulti consilierii locali daci sunt obieclii asupra procesului verbal al
gedintei ordinare anterioare, nefiind obieclii 9i fiind supus votului, acesta este
aprobat in unanimitate de citre consilieri locali prezenfi.

se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.
1. Domnul Antonie Serafim, primarut comunei, prezinti proiectul de hotir6re

privind reglementarea situalieijuridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea
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aprobare, raportul de specialitate.
Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arati cd este necesar ca Consiliul

local sd aprobe dezmembrarea acestui imobilin doui imobile separate care vor avea
fiecare carte funciard, pentru ca apoi clSdirea cea noui a grddinilei si fie intabulati
9i introdusd in domeniul public.

supus la vot, proiectul de hotdrAre este aprobat cu un numdr de
cdtre consilierii locali prezenli.

11 voturi pentru

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezinti proiectul de hotirdre
privind aprobarea documentaliei cadastrale de alipire a doud suprafele de teren(
288 mp cu nr. cadastral 387t5+945 mp cu nr. cadastral 38050)aflate in proprietatea
comunei Padeg, referatul de aprobare, raportul de specialitate .

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arati cd alipirea acestor suprafefe
este necesard pentru a se putea obline documentele legale pentru executia
construcliei noului cimin culturalin satul padeg.

Supus la vot, proiectul de hotdr6re este aprobat cu un numir de 11 voturi pentru
citre consilierii locali prezen!i.

Domnul Antonie Serafim aratd cd Primiria comunei Padeg ar trebui sd suporte
costurile cu energia electrici consumati de gridinila cea noui, aga cum sunt
suportate 9i la alte clddiri ale gcolii, pentru ca gcoala gimnazialS padeg, sd nu mai
deschidi altd partidS de curent.

Domnul Antonie Serafim propune ca odati cu
cea noud sd se inilieze demersurile necesare
spaliului unde funcliona grddinila.

Doamna consilier $tefinescu Gabriela intreabd pe domnul primar despre
inilierea proiectului de achizilionare a tabletelor. Domnul Primar precizeaz6 cd
proiectul poate fi depus de gcoalSin parteneriat cu inspectoratul gcotar, dar $coala a
trimis adresi si inilieze primiria acest proiect.

Domnul primar mullumegte consiliului local pentru activitatea depusd in decursul
celor patru ani de mandat.

Domnul consilier Nicolescu Viorel are rugimintea ca nout consiliu local si continue
proiectele aflate ?n derulare, 9i sd inileze alte noi, sd aibi in vedere refacerea
drumuluijudelean, care sd ducd la dezvoltarea comunei.

Domnul Troaci Mihiite Gabriel, primarul ales la alegerile pentru autoritilite
administraliei publice locale din data de 27.09.2020, precizeazi ci trebuie f6cut un
proiect de continuare a canalizirii in satele Padeg gi Viieni, pentru a putea veni cu
asfaftarea Dl 67t.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbat.

PRE$EDl tNTA,

mutarea pregcolarilor in clidirea
pentru schimbarea destinaliei a
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