
PROCES-VERBAL

lncheiat azi, 27 inuarie 2022

in gedinla ordinari a Consiliului Local Polovragi

La sedinli au participat: Epure Gheorghe - primar, Constantinescu lon - viceprimar,

secretar general al comunei - Bidita Liliana-Elena si urmitorii consilieri: Piunescu lon,

Popescu Gheorghe - on line, Driginescu Petre - on line, Georgescu Aurelian - on line, Pavel

Gheorghe, lordache Aurelian - pregedinte de gedinti, Dumitrescu Marcel-Mircea, Buge loan

- on line, Cdlin Gheorghe-Daniel, Misailescu Lucian-Nicolae.

Niciun absent.

Av6nd in vedere:

efectelor pandemiei COVID-19, cu modificirile gi completirile ulterioare,

misurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor

pandemiei de COVID - 19, cu modificSrile gi completirile ulterioare,

gedinla a fost convocati pe bazi de convocator si invitatii scrise care au fost

trimise/inm6nate consilierilor prin mijloace electronice gi fizic domnului Buge loan prin grija

secretarului general al comunei. in acest scop, a fost creat pe aplicalia whatsapp grupul

CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI, prin intermediulclruia au fosttrimise materialele de Sedin!5.

in invitalii a fost menlionati data, ora gi locul desfdSuririi gedintei, precum 9i

proiectul ordinii de zi.

5e aprobi firi obiecliuni procesul-verbal al Sedinlei anteriobre.

ln continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, care se aprobi de citre

toli consilierii prezenli.

L. Raport privind starea economico-sociali gi de mediu a comunei POLOVRAGI in anul

ZOZL- primar Gheorghe Epure,

2. Rapoartele de activitate ale consilierilor localiin anii 2020 gi202L,

3. tnformare privind modul de indeplinire a HotSririlor Consiliuh\ Local in anul 202L -
secretar general comuni Liliana-Elena Bidila,

4. Proiect de hotir6re privind alegerea pregedintelui de gedinti - initiator, primar,

Gheorghe Epure, \
5. Proiect de hotirSre privind transformarea funcliei publice de execLlie de consilier

clasa l, grad profesional asistent in consilier clasa l, grad profesional principal din

cadrul Compartimentului lnformare gi relaIii publice, administra]ie publicS, juridic,

secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Polovragi,

judelul Gorj, initiator, primar, Gheorghe Epure,

6. Proiect de hoti16re privind aprobarea Programului anual al achiziliilor publice pe

anul2022, initiator, primar, Gheorghe Epure,

7. Proiect de hoti16re privind menlinerea in anul 2022 a salariilor pentru funcliile
. publice gi contractuale din cadrul familiei ocupalionale "Administralie" utilizate in

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Polovragi, la nivelul lunii

decembrie 2OZL- initiator, primar, Gheorghe Epure,



8. Proiect de hotirAre privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru

pajigti permanente UAT Polovragi - initiator, primar, Gheorghe Epure,

9. Proiect de hotirAre privind organizarea retelei gcolare a unit5lilor de invitim6nt
preuniversitar de stat de pe raza comunei Polovragi, judelul Gorj pentru anul gcolar

2022-2023 - initiator, primar, Gheorghe Epure,

10. Proiect de hotirdre privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a comunei

Polovragi, iniliator, primar Gheorghe Epure,

11. Proiect de hotir6re privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a comunei
Polovragi, iniliator, primar Gheorghe Epure,

12. Proiect de hotirAre privind privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a

comunei Polovragi, iniliator primar Gheorghe Epure,

13. Probleme curente.

Se aprobi de cdtre toti consilierii introducerea pe ordinea de zi a urmltoarelor
proiect de hotirAre:

L. Proiect de horir6re privind completarea Actului Constituiv al Societilii cu

Rispundere Limitati POLOVRAGII cu asociat unic comuna Polovragi, judetul Gorj, inifiator
primar Gheorghe Epure, '

2. Proiect de hoti16re privind tiierea unor brazi uscafi, iniliator primar Gheorghe

Epure,

3. Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentantului Societ5lii Polovragii SRL

in OLTEIUL SUPERIOR COOPERATIVA AGRICOLA, iniliator primar Gheorghe Epure,

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

proiectul cu titlul: "sTATll DE REINCARCARE PENTRU VEHICULEtEtECtntCT lN COMUNA

POLOVRAGI, NR. CF. 38093-STADION, NR. CF,38O45.SALVAMONT, NR. CF. 37854 _

PRIMARIE", iniliator primar Gheorghe Epure.

Domnul lordache Aurelian este ales domnul consilier lordache Aurelian.

Domnul primar Gheorghe Epure prezinti Starea economico-socialS gi de mediu a

comunei POLOVRAGI in anul }OZL.

Doregte sd deschidi drum pe Codrigor p6ni la Crucea lui Ursach\Sr dori gi din Seaca,

daci este posibil din punct de vedere tehnic. \

Domnul consilier Popescu Gheorghe relateazi c5 s-a mai incercat deschiderea unui

drum pe Codrigor dinspre Ruddrie, insi pant ace urci din Strada Scorilq este prea abruptS.

Domnul primar - in Gridinila cu program prelungit b plouat datoritiieiului, pentru

ci se duc frunzele in scocuri gi curge apa pe ziduri. Asadar domnul primar propune

completarea proiectului de hotirdre privind tiierea unor brazi uscali cu un articol in care

si se specific gi toagetarea teiului din curtea Ciminului Cultural care afecteazS Gridinila,
precum gi toaletarea tailor din curtea $colii Gimnaziale nr. 1 Polovragi daci prezinti
pericol. Referitor la teii din curtea gcolii, doamna secretar general intreabi care este

motivul pentru care acegtia trebuie toaletafi. intruc6t nu se justifici motivul, in hotirire
va fi menlionat ci acegtia vor fitoaletali daci aceasti acliune se incadreazi in prevederile

legilor in vigoare.



Domnul primar Gheorghe Epure igi arati ingrijorarea ci un brad din cei plantali in

centru, ar putea cidea pe o magini gi omoari un om, iar in aceste condilii cine rispunde.

Tot domnul primar spune ci brazii din centrul comunei au fost toaletali prea sus 5i s-a

mutat centrul de greutate.

Domnul consilier Popescu Gheorghe spune ci brazii din centrul comunei fac parte din

sufletul dumnealui, pentru c5 o parte din ei au fost plantali c6nd era elev la ;coal5 in anul

L967.

Domnul consilier Pdunescu lon spune cI braziitrebuie tiiali de tot gi plantali moliziin

locul lor.

Domnul Misailescu Lucian-Nicolae spune ci tot soarta aia o au'

Domnul lordache Aurelian - ar trebui ficuti o comisie care si stabileasci ce e de

tiiat.

de-a lungul DC22 mesteacin.

Domnul consilier Buge loan se intereseazi daci functioneazi Gridinita tu program

prelungit gi cine di masa. Domnul primar - funcfioneazi, iar masa este asigurati de

MIRAPET SRL.

Domnul Buge loan spune ci doi brazi uscafi sunt la CEC. Si se facd o comisie care sd

decidd ce se poate tiia. gi cu 14-15 aniin urmi au vrut cei de la Cooperalie si taie brazii. ii

cere domnului viceprimar si arate c6!i brazi a plantat gi c6!i s-au prins. Domnul Buge loan

nu este de acord cu tiierea brazilor gitoaletarea teilor. {

Toate proiectele de hotir6re dezbitute in gedinli au fost avizate favorabil de

comisiile de specoalitate din cadrul Consiliului local. Consilierii au fost de acord 9i cu

i ntrod ucerea a rticol u lu i cu toa letarea tei lor.

Domnul primar il intrabi pe domnul Piunescu lon

brad Douglas. Acesta spune ca peste 90-100 de ani.

Domnul primar propune ca de la Pilian la vale pdni

Se supun la vot:

1. Proiect de hotSr6re

Gheorghe Epure, se

consilieriin funclie,

care este durata de via!5 a unui

la drumul national, si fie plantat

\'.

privind alegerea pregedintelui de 9edin15 - initiator, primar,

adopti cu 11 voturi pentru din L1 consilieri prezenli din 11-

2. Proiect de hotirAre privind transformarea funcliei publice de execulie de consilier

clasa l, grad profesional asistent in consilier clasa l, grad profesional principal din

cadrul Compartimentului lnformare gi relalii publice, administralie publicd, juridic,

secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Polovragi,

judelul Gorj, initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu L1 voturi pentru din 11

consilieri prezenli din L1 consilieriin funclie,
3. proiect de hoti16re privind aprobarea Programului anual al achizi[iilor publice

anul 2022, initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu lL voturi pentru din

consilieri prezenli din 11 consilieriin funcfie,

pe
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4. Proiect de hotdrAre privind menlinerea in anul 2022 a salariilor pentru funcliile
publice gi contractuale din cadrul familiei ocupalionale "Administralie" utilizate in
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Polovragi, la nivelul lunii
decembrie 2027 - initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu 11 voturi pentru
din 11 consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie,

5. Proiect de hotirSre privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru
pajigti permanente UAT Polovragi - initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu

11 voturi pentru din 11 consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie,
6. Proiect de hotir6re privind organizarea retelei gcolare a unitSlilor de invS!5m6nt

preuniversitar de stat de pe raza comunei Polovragi, judelul Gorj pentru anul gcolar
2022-2023 - initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu l.L voturi pentru din LL

consilieri prezenli din 11 consilieri in funcfie,
7. Proiect de hotirire privind dezmembrarea unui imobil proprietate privat5 a comunei

Polovragi, iniliator, primar Gheorghe Epure, se adopti cu 11 voturi pentru din 11

consilieri prezenli din lL consilieriin funcfie,
8. Proiect de hotirdre privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a comunei

Polovragi, inifiator, primar Gheorghe Epure, se adopti cu L1 voturi pentru din 1L

consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie,
9. Proiect de hotdr6re privind privind dezmembrarea unui imobil proprietatc privati a

comunei Polovragi, iniliator primar Gheorghe Epure, se adopti cu lL voturi pentru
din 11 consilieri prezenfi din lL consilieriin func]ie,

10. Proiect de hori16re privind completarea Actului Constituiv al SocietStii cu

Rispundere Limitati POLOVRAGII cu asociat unic comuna Polovragi, judelul Gorj,

inifiator primar Gheorghe Epure, se adoptd cu L1 voturi pentru din 11 consilieri
prezenli din L1 consilieri in funclie, 

{

11. Proiect de hotlr6re privind tiierea unor brazi uscali, initiator primar Gheorghe Epure,

12. Proiect de hotirAre privind desemnarea reprezentantului SocietSlii Polovragii SRL in

OLTETUL SUPERIOR COOPERATIVA AGRICOLA, iniliator primar Gheorghe Epure, se

adopti cu 10 voturi pentru, L vot impotrivi (Buge loan) din L1 consilieri prezenli din

11 consilieri in funclie,
13. Proiect de hotlrire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

proiectul cu titlul: "sTATll DE REINCARCARE pENTRU VrHrhUre ELECTRtcE tN

COMUNA POLOVRAGI, NR. CF. 38O93.STADION, NR. CF.38045-SALVAMONT, NR. CF.

37854 - PRIMARIE", inifiator primar Gheorghe Epure, se adopti cu Ll. voturi pentru
din 11 consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie. * 

,

Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal

Pregedinte de gedin!5,

IORDACHE AURELIAN

Secretar general com un5,

Bidila Liliana-Elena

-{*ou.
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