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ROMANIA

JUDETUL GORJ

PRTMARTA COMUNET PADES

Nr. 12308 din 21.10.2020

PROCES VERBAL

incheiat astizi 20 octombrie 2020 in gedin!5 de indatd a Consiliului local
convocatd in baza Dispozitiei nr. 260 din 20.10.2020 , emisi de cdtre pri
comunei Padeg, judetul Gorj, gedinta desfdgurdndu-gi lucrdrile la Cdminul
Cilugdreni, sat Cdlugdreni, comuna Padeg, judelul Gorj.

$edinta este deschisd de domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeg,

arati scopul pentru care a fost convocatd gedinta 9i invitd pe domnul co

Cirstoniu Dan , pregedinte de gedinti , ales in conditiile art.L23 alin. (1
Ordonanla de urgen!5 nr.57lz0Lg privind Codul administrativ, sd preia cond

lucririlor gedinlei.

Domnul consilier Cirstoniu Dan, pregedinte de gedinli, propune
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, si facd prezenla nom
consilierilor locali care participd la gedin!6 , constatAndu-se ci sunt preze
consilierii in funclie, lipsind de la aceastd gedinld doamna consilier local
Gabriela.

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeg aratd c5,

este legal constituiti intrunind cvorumul necesar bunei desfdgurdri.
La gedin!6 participd 9i domnul Troaci Miheile Gabriel, primarul ales la al

pentru autoritilile administraliei publice locale din data de27.O9.2O2O.
Domnul consilier local Cfrstoniu Dan, pregedintele de gedint5, supune

aprobare urmitoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotir6re privind prelungirea suspenddrii activitdlii S.C. F

UTIL S.R.L. pentru o perioadd de un an de zile.
2, Proiect de hotirAre privind aprobarea prelungirii prin act ad

contractului de delegare a activitatii de colectare separati gi transportul se

degeurilor municipale gi al degeurilor similare provenind din activititi comercia
industrie gi institutii, inclusiv fractii colectate separat, fird a aduce atingere fl
de degeuri de echipamente electrice gi electronice, baterii gi acumulatori ,
urmare a unei proceduri de achizitie publicd directd previzuti de Legea nr.

cdtre SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L, contract inregistrat sub nr. 5344129.04.
incheiat intre Comuna Padeg , reprezentatd prin primar Antonie Serafim 9i SC

VIO SERVICE S.R.L, CUI 26L19987,cu sediul principal?n Drobeta Turnu Severin ,
Timigoarei, nr.22O X, judelul Mehedinti, pentru o perioadd de o luni de zile.

Se consultd Consiliul local dacd mai sunt gi alte probleme care sd fie i
ordinea de zi.
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Supusd la vot ordinea de zi este aprobatd in unanimitate de citre consilierii lgcali
prezenli.

Se consulti consilierii locali daci sunt obieclii asupra procesului verbal al gedintei
extraordinare anterioare, nefiind obiectii gi fiind supus votului, acesta este aprpbat
in unanimitate de cdtre consilieri locali prezenli.

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.

1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezinti proiectul de
privind prelungirea suspendirii activitelii S.C. PADE9 UTIL S.R.L. pentru o
de un an de zile,referatul de aprobare, raportul de specialitate.

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arati cd anul trecut consiliul la
deaprobat suspendarea activitdlii SC PADES UTIL SRL pentru o perioadi de un a

zile, perioadd care expird pe data de 20.10.2O2O . Suspendarea activit5lii SC P

UTIL SRL a fost aprobati doar de consiliul local, aceasti suspendare nu a fost
realizati efectiv 9i la Oficiul registrului comegului 9i finanlele publice, d ca

sdaceastd proceduri si fie ficutS, societatea trebuie si aibi un administrator
aibi drept de semndturd 9i sd depuni documentele la ORC 9i declarafiile, bil lla
finanlele publice.

Prin proiectul de hotirire iniliat se propune prelungirea
SC PADE$ UTIL SRt pentru o perioadd de un an de zile
2'-.to.2020 .

suspenddrii
incepdnd cu d

Supus la vot, proiectul de hotir6re este aprobat cu un numir de ll voturi
citre consilierii locali prezen!i.

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezinti proiectul de

tdtii
rde

privind aprobarea prelungirii prin act adilional a contractului de delegare a acti ii
de colectare separati 9i transportul separat al degeurilor municipale gi al dege rilor
similare provenind din activitSli comerciale din industrie gi institutii, inclusiv I

colectate separat, fdrd a aduce atingere fluxului de degeuri de echipamente
gi electronice, baterii gi acumulatori , incheiat ca urmare a unei proceduri de

ce

pubficd directd prevdzuti de Legea nr. 9812016, citre SC B.C.A VIO SERVICE

contract inregistrat sub nr. 5344129.04.2020, incheiat intre Comuna et,
culreprezentatd prin primar Antonie Serafim ;i SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L.

26tL9987,cu sediul principal in Drobeta Turnu Severin , Calea Timigoarei, nr.
judelul Mehedinli, pentru o perioadi de o lund de zile, referatul de

raportul de specialitate .

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei aratd ci la sf6rgitul lunii
expird contractul de delegare a serviciului de salubrizare de la nivelul comunei
cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L., contract care mai poate fi prelungit doar pe o lu de

sezile , in urma ofertei fimei de salubrizare , pentru o sumi mai micd , pentru a

depigi suma maximd prevdzutd in cadrul unei proceduri de achizilie publici d

Este necesar prelungirea acestui contract pentru a se putea crea cadrul
declangare a unei proceduri de licitalie publici in vederea atribuirii
privind serviciul de salubrizare de la nivelul comunei Padeg.
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Supus la vot, proiectul de hotirare este aprobat cu un numir de 11 voturi

cdtre consilierii locali prezenli.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier drstoniu Dan

Secretar
Bivolaru leniu-Pompiliu
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