
PROCES-VERBAL

lncheiat azi, Ltfebruarie 2022

in gedinla extraordinari a Consiliului Local Polovragi

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

'- secretar general al comunei - Bidila Liliana-Elena si urmdtorii consilieri: Piunescu lon -on
line, Popescu Gheorghe - on line, Driginescu Petre, Georgescu Aurelian, Pavel Gheorghe,

lordache Aurelian - pregedinte de gedin!5, Dumitrescu Marcel-Mircea - on line, Buge loan

- on line, Misailescu Lucian-Nicolae.

Absent: CSlin Gheorghe-Daniel.

La gedin!5 mai participl gi doamna Popescu Maria - 5ef Birou economic ai financiar

din cadrul Primiriei Polovragi.

Av6nd in vedere:

E Legea nr. 55/2020 privind unele mSsuri pentru prevenirea 9i combaterea

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

E Hoti16rea Guvernului nr. 39412020, privind declararea stirii db alertd 9i

misurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea 5i combaterea efectelor

pandemiei de COVID - 1-9, cu modificirile gi completSrile ulterioare,

$edinfa a fost convocatS pe bazi de convocator si invitatii scrise care au fost

trimise/inminate consilierilor prin mijloace electronice gi fizic domnului Buqe loan prin

grija secretarului general al comunei. in acest scop, a fost creat pe aplicatia whatsapp

grupul CONS|LIUL LOCAL POLOVRAGI, prin intermediul ciruia atr fost trimise materialele

de gedin!5.

in invita!ii a fost menlionati data, ora gi locul desfSSurdrii gedinlei, precum 9i

proiectul ordinii de zi.

Se aprobi firi obiecliuni procesul-verbal al gedinlei anterioare.

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

toli consilierii Prezenli. t,

1. lnformare privind Raportul de audit financiar nr. 11005 din 08.12.2021, incheiat in

urma acliunii ,,Audit financiar asupra conturilor anuale de execulie bugetari ale UnitSlii

Administrativ-Teritorialea comunei Polovragi" pentru anul 2020, inregistrat la Camera de

Contui Gorj sub nr. CCGJ/2021-58584 din data de 08.12.2021- prezinti domnul Gheorghe

Epure, primarul localitdlii,

2. proiect de hotir6re privind aprobarea bugetului centralizat al comunei Polovragi pe

anul2022, iniliator primar Gheorghe Epure,

3. proiect de hotSr6re privind aprobarea structurii organizatorice 9i a statului de functii

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Polovragi, judelul Gorj 9i a serviciilor

publice de interes local, conform OUG nr.63/2OLO. iniliator primar Gheorghe Epure,

4. proiect de hotdrfire privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a comunei

Polovragi, iniliator primar Gheorghe Epure'



Se aprobi de cire toli cei 10 consilieri prezenli introducerea pe ordinea de zi a

proiectului de hotdrAre privind modificarea HotirArii Consiliului Local Polovragi nr. 111 din

29.L0.2027 privind aprobarea cererii de finanlare gi a devizului general estimativ pentru

depunerea in cadrul P.N.l. "Anghel Saligny" a investitiei "MARIRE CAPACITATE RETEA $l

E1TINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APAiN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ,,,

iniliator primar Gheorghe EPure.

Domnul primar Gheorghe Epure prezinti Raportul de audit financiar nr. 11005 din

08.t2.202L, incheiat in urma acliunii ,,Audit financiar asupra conturilor anuale de execulie

bugetari ale Unitilii Administrativ-Teritorialea comunei Polovragi" pentru anul 2020,

inregistrat la Camera de Contui Gorj sub nr. CCGJ|2021-58584 din data de O8.L2.2OZL.

Doamna contabil Popescu Maria prezinti bugetul comunei pe anul 2022 cu

menliunea ci incl nu ne-au fost repartizate sumele pentru capitolul invS!5m6nt p6ni la

ora desfigur5rii gedinlei Consiliului Local Polovragi, motiv pentru care aprobdm bugetul

fari aceste sume ca si ne incadrim in termenul previzut de lege, cu menliunea c5 acesta

va fi ulterior completat cu aceste sume c6nd ni se va comunica decizia de la Finanle'

Domnul primar expici de ce se dezmembreazi cei 409 mp din suprafala 3e teren din

punctul numit ,,Sub Coast6" gi anume pentru ci fosta administratori a Peniunii Castania a

imprejmuit mai mult teren dec6t primise in concesiune, adici mai mult de 3000 mp. in

prezent, terenulimprejmuit aferent Pensiunii Castania este de 3409 mp.

Domnul primar - pe Programul Anghel Saligny trebuie prioritizate proiectele pentru

ci nu sunt bani pentru finanlarea tuturor. Reamintegte domnilor consilieri proiectele

depuse prin acest program. Nu exclude ca proiectele pe api gi cJnal si fie depuse pe AFM'

Domnul consilier Gheorghe Popescu se intereseazi care este aportul procentual din

resurse proprii la proiectele depuse prin Anghel Saligny. Domnul primar - contravaloare

oblinere avize, cheltuieli mici.

Domnul Buge loan se intereseazi daci s-a renunlat de Depozitul de fructe, c5 nu-l

vede niciieri trecut. Domnul primar explici fatul ci este proiectul Cooperativei Oltelul

Superior gi ei il vor implementa. Tot domnul consilier Buge apreciaz\ci gcoala deconteazl

transportul cadrelor didactice care fac naveta. C6ti profesori sun\ navetigti 9i de ce nu

avem cadre didactice din Polovragi? Domnul Georgescu Aurelian apreciazi ci sunt vreo

cinci sau gase profesori navetigti. in continuare domnul Buge loan intreabi de ce mai

construim o sali de sport daci avem deja una. Domul primar spune ci cea existenti este

exclusiv pentru desf5gurarea orelor de sport de la gcoalS, iar cea pe care doregte s-o

condtruiasci prin CNI este o sala mare de sport de 180 de locuri, e cu bani de la Guvern 9i

e pentru toati lumea. Domnul Buge loan intreabi in continuare daci au fost alocali bani

pentru finalizarea lucrdrilor la Capeli. Domnul primar spune ci atunci cind se va indrepta

vremea, vor continua lucririle. De asemenea, domnul Buge se intereseazi care sunt cele

doui posturi vacante din organigrami.
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Se supun la vot:

1. Proiect de hotirSre privind aprobarea bugetului centralizat al comunei polovragi

pe anul 2022, iniliator primar Gheorghe Epure, se adopti cu 9 voturi pentru, 1 ablinere
(Georgescu Aurelian, fiind membru in Consiliul de Administralie al gcolii Gimnaziale nr. 1

Polovragi - pe motiv de conflict de interese) gi 0 voturi impotrivS, din 10 consilieri
prezenfi, din 11 consilieriin funclie.

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea structurii organizatorice gi a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Polovragi, judelul Gorj 5i a

serviciilor publice de interes local, conform OUG nr.63|2OLO, iniliator primar Gheorghe
Epure, se adopti cu 10 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivS, din 10 consilieri
prezenli, din 11 consilieriin funcfie.

3. Proiect de hotirdre privind dezmembrarea unui imobil proprietate privati a

comunei Polovragi, iniliator primar Gheorghe Epure, se adopti cu L0 voturi pentru, 0
ablineri 9i 0 voturi ?mpotrivS, din 10 consilieri prezenli, din 11 consilleriin funclie,

4. Proiect de hotir6re privind modificarea Hotir6rii Consiliului Local Polovragi nr. 11L
din 29.t0.202L privind aprobarea cererii de finanlare gi a devizului gene'ral estimativ
pentru depunerea in cadrul P.N.l. "Anghel Saligny" a investitiei "MARIRE CAPACITATE

RETEA $I EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA iN COMUNA PoLoVRAGI, JUDETUL

GORJ", iniliator primar Gheorghe Epure, se adopti cu 10 voturi pentru, 0 ablineri gi 0
voturiimpotrivS, din 10 consilieri prezenli, din 11 consilieri in funclie.

Pentru care am incheiat prezentul proce's-verbal

Pregedinte de gedin!5,

IORDACHE AURELIAN

Secretar general com un5,

Bidila Liliana-Elena
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