
PROCES-VERBAL

lncheiat azi, 24 februarie 2022
in gedinla ordinari a Consiliului Local potovragi

La sedinld au participat: Epure Gheorghe - primar, Constantinescu lon - viceprimar,
secretar general al comunei - Bidila Liliana-Elena si urmitorii consilieri: piunescu lon,
Popescu Gheorghe, Driginescu Petre, Georgescu Aurelian, pavel Gheorghe, lordache
Aurelian - pregedinte de gedinli, Dumitrescu Marcel-Mircea - on line, Buge loan - on line,
Cilin Gheorghe-Daniel, Misailescu Lucian-Nicotae.

Niciun absent.

Avind in vedere:

efectelor pandemiei covl D-19, cu modificirile gi com pleti rile u lterioare,

misurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea 5i combaterea efectelor
pandemiei de covlD - 19, cu modificSrile 9i completirile ulterioare,

$edinla a fost convocati pe bazi de convocator si invitatii scrise care au fost
trimise/inmdnate consilierilor prin mijloace electronice gi fizic domnului Buge toan prin grija
secretarului general al comunei. in acest scop, a fost creat pe aplicalia whatsapp grupul
CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI, prin intermediul ciruia au fost trimise materialele de gedinli.

in invitalii a fost menfionati data, ora gi locul desfSguririi gedinlei, precum gi

proiectul ordinii de zi.

Se aprobi firi obiecliuni procesul-verbal algedintei anterioare.
ln continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, care se aprobi de citre

toli consilierii prezenli.

1. lnformare cu privire la modul in care a fost asigurati circulalia pe drumurile publice
din decemb rie 202t p6ni in prezent - viceprimar constantinescu lon,

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea Programului acliunilor gi responsabilitililor ce
revin autorit5lilor administra!iei publice locale, instituliilor publice, agenlilor
economici gi cet5lenilor pentru buna gospodirire a localitS!ii, iniliator, primar
Gheorghe Epure,

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea situaliilor financiare pe anul 2O2L la comuna
Polovragi, iniliator, primar Gheorghe Epure,

4. Proiect de hoti16re privind aprobarea planului anual de acliune privind serviciile
sociale administrate gi finantate din bugetul local al UnitSlii Administrativ-Teritoriale
- comuna Polovragi pentru anul2022, iniliator, primar Gheorghe Epure,

5. Proiect de hotir6re privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local gi a unui
membru supleant in comisia de interviu de la concursul pentru ocuparea funcliei de
director pentru $coala Gimnaziald nr. 1 Polovragi, judelul Gorj - sesiunea 2022,
iniliator, primar Gheorghe Epure,

6. Proiect de hoti16re privind ap ului de analizi 5i acoperire a riscurilor al

comunei Polovragi, inifiator, p Epure,



Proiect de hoti16re privind completarea inventarului bunurilor care apa4in
domeniului public al comunei potovragi,

Proiect de hotir6rea privind inchirierea unui teren intravilan din domeniul privat al
comunei Polovragi, judeful Gorj, iniliator, primar Gheorghe Epure.
Probleme curente.

Se aprobi de cire toli consilierii introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotirare
privind prelungirea pana la data de 31.05.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCTMM SA tFN
nr'269/03.07.20L7 in suma de 2.151.865,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a
obligatiilor de plata a avansului de 2.151.865,00 lei din fondurile nerambursabile pentru
|MPIEMCNTATCA PTO|CCIUIUi 

,,INFIINTARE 
RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CATUN RUDARIE

SAT POLOVRAGI SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE
MENAJERE IN SATUL RACOVITA SI POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ" iN
comuna Polovragi, judelul Gorj.

Domnul viceprimar Constantinescu lon prezinti informarea cu privire la modul in care a
fost asiSurati circulalia pe drumurile publice din decembrie2O2L p6ni in prezent.

Domnul consilier Gheorghe Popescu - traversSrile la api gi canal trebuie intrelinute.
Domnul viceprimar precizeazd ci dupi ce se va tasa pam6ntul, se va turna asfalt.

Domnul Buge loan ?i amintegte domnului viceprimar ci a promis ci se ocupi de plantarea
puielilor de salc6m in islazul comunal-Sub Obreje. Spune cI domnul primar trebuie si
respecte hotir6rea Consiliului Local prin care s-a interzis accesul cdrulelor prin centrul
comunei. Referitor la Proiectul de hotir6re privind inchirierea terenului pentru ATV-uri, nu
este de acord deoarece in zoni o si fie zgomot. ilintreabd pe domnul primar daci a cerut
pirerea M6nistirii c6nd a iniliat un asemenea proiect. La pensiuni sunt turigti care vin gi nu o
si aibi linigte. S-a unit PSD cu PNTCD gi nu a iegit bine. Spune ci va aduce presa. Amintegte
de CapelS -trebuie finalizate lucririle. Se intereseazS cine mai administreazi chiogcul din
curtea gcolii gi de ce sti inchis. Secretar general comuni - a renunlat domnul consilier pavel

Gheorghe la contractul de inchiriere pentru ci se afla in conflict de inetrese 9i nici nu este
permis pe perioada stirii de alerti si se comercializeze produse fast food elevilor in curtea
gcolii. in prezent chiogcul este dat in administrarea Societelii Polovragii SRL.

Se supun la vot:

t. Proiect de hotirdre privind aprobarea Programului acliunilor gi responsabilit5lilor ce
revin autoritdlilor administraliei publice locale, instituliilor publice, agenfilor
economici gi cetitenilor pentru buna gospodirire a localitdlii, iniliator, primar
Gheorghe Epure, se adopti cu ll voturi pentru, 0 voturiimpotrivi gi 0 ablineri din 11

7.

8.

9.

consilieri prezenli din 11 consil



2' Proiect de hotirire privind aprobarea situafiilor financiare pe anul 2o2L la comuna
Polovragi, inifiator, primar Gheorghe Epure, se adopti cu i.1 voturi pentru, 0 voturi
impotrivi 9i 0 ablineri din L1 consilieri prezenli din 11 consilieriin funlie,3' Proiect de hotir6re privind aprobarea planului anual de acliune piirina serviciile
sociale administrate 5i finanlate din bugetul local al Unitifii Administrativ-Teritoriale
- comuna Polovragi pentru anul2022, inifiator, primar Gheorghe Epure, se adopti culL voturi pentru, 0 voturi impotriv5 gi 0 ablineri din 11 consitieri prezenli din 11
consilieriin funcfie,

4' Proiect de hotirdre privind desemnarea unui reprezentant at consitiului local gi a unui
membru supleant in comisia de interviu de la concursul pentru ocuparea funcfiei de
director pentru $coala GimnazialS nr. 1 Polovragi, judelul Gorj - sesiunea 2022,
inifiator, primar Gheorghe Epure se desemneazi prin vot secret domnul
Driginescu Petre ca reprezentant gi domnul Popescu Gheorghe ca supleant cu g
voturi pentru, 0 voturi impotrivS, 1 ablinere (Georgescu Aurelian) din 11 consilieri
prezenti, din 11 consilieri in funcfie. Domnii Dumitrescu Marcel-Mircea gi Buge loan
nu au participat la vot deoarece nu au fost prezenli fizic la gedin!5 (au fost prezenli
on line),

5. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de analizS gi acoperire a riscurilor al
comunei Polovragi, iniliator, primar Gheorghe Epure, se adopti cu 11. voturi pentru, 0
voturiimpotrivi 9i 0 ablineri din lL consilieri prezenli din 11 consilieri?n funclie,

6. Proiect de hoti16re privind completarea inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public al comunei Polovragi, se adopti cu 11 voturi pentru, 0 voturi
impotrivi 9i 0 ablineri din lL consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie,

7. Proiect de hoti16re privind inchirierea unui teren intravilan din domeniul privat al
comunei Polovragi, judelul Gorj, iniliator, primar Gheorghe Epure, se adopti cu 10
voturi pentru, 1. vot impotrivi (Buge loan), 0 ablineri din 11 consilieri prezenli din j.1
consilieriin funclie,

8' Proiect de hotir6re privind prelungirea pana la data de 31.05.2023 a Scrisorii de
garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 269103.07.2Ot7 in suma de 2.15j..8G5,00 lei in
vederea garantarii in procent de 7OO% a obligatiilor de plata a avansului de
2.151.865,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului
"INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CATUN RUDARIE SAT POLOVRAGI SI

INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN
SATUL RACOVITA Sl POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ'in comuna
Polovragi, judelul Gorj, se adopti cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotrivi gi 0 abtrineri
din 11 consilieri prezenli din lL consilieriin funclie.

Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal

Secretar general comuni,
Bddila Liliana-Elena

Pregedinte de gedin!5,


