
Rominia
Jude{ul Gorj
UAT Comuna Pegtigani
Secretarul general al Comunei Pegtisani' inoces venaat

incheiat astitzi.26.03.2020, in gedinla ordinard a Consiliului Local al UATC pegtigani.
$edinfa se desfdgoard prin mijloace electronice, videoconferin{d, datorita limitdrii circulaliei
persoanelor, conform art. 50 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2O2O privind institurirea stdrii de
urgenld pe teritoriul Rom6niei, pentru prevenirea infestdrii cu COVID 1'9.
Au rdspuns prezen{i un numdr de 13 consilieri, ciin totalLrl cle 13 consilieri in func!ie, care au
precizat cd sunt de acord cu aceastd rnetodd cje desfasurare a gedin{ei.
Convocarea s-a facut conform prevederilor legale fiind afisata la sediul Primdriei Pestisani si
publicata pe siteul Primdriei Pestigani, in Monitorul Oficial al Comunei Pestiqani.
Presedintele de gedin!5, Ot. iiototan Gheorghe propune ca pentru votarea ordinii de zi, a
procesului-verbal al qedintei anterioare gi a proiectelor de hotardre sd se foloseascd votul
electronic conform art. 139 alin. (5) din OUG nr.5712019-privind Codul administrativ.
consilierii locali sunt de acord in unanimitate cuacestd propunere.

Secretarul general al comunei Pestisani supune la vot procesul*verbal al sedintei anterioare.
Se voteazd electronic in unanimitate.
Presedintele de sedintd, dl. Ciolofan Gheorghe prezintd ordinea de zi, care cuprinde urmdtoarele
proiecte

1. Proiect de hotiirdre privind aprobarea aniversdrii si premierii cuplurilor din comuna Pegtigani
care au implinit 50, respectiv 60 de ani de la cdsdtorie. lniliator: Primar, Cosmin pigui.
2' Proiect de hotdrAre privind aprobarea graficului de sedin[e al Consiliului Local al comunei

Pegtigani, pentru trimestrul ll al anului2020.lnitiator: Primar, Cosmin pigui.
3' Proiect de hota16re privind infiintarea Serviciului voluntar pentru siiualii de urgenla la nivelul

Comunei Pestigani, judelul Gorj. lnitiator: primar, Cosmin pigui.
4. Proiect de hotdrAre privind modificarea Organigramei, a $tatului de funclii gi de personal pentru

Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Pestisani. lnitiator: primar, iosmin iigui.
5. Proiect de hotdr6re privind ini{ierea formalitafitor cie trecere interdomeniald a unui imobil- teren

din domeniul public al Comunei Scoarta in domeniul public al Judelului Gorj
lnifiator: Primar, Cosmin pigui

6. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit cdtre domnul Torop George-Eleodor, a
'antitatii de20,571mc lemn. lniliator. primar, Cosmin pigui
7. Diverse

Secretarul general al comunei Pestigani, dl. Adrian-Constantin Bosoancd anunla consilierii cd
avizele comisiilor la proiectele de hotarari au fost redactate, conform votului acestora din cadrul
fieciirei comisii, exercitat electronic prin teleconferintd, dupa studierea proiectului de hotarrire primit
de acegtia prin e.mail, datoritd limitarii circulatiei persoanelor, conform art.50 din Decretul nr. 19S
din 16 rrtatlie 2020 privind instituirea stdrii de urgenla pe teritoriul RomAniei, pentru prevenirea
infestdrii cu COVID 19, astfel cd fiecare proiect introdus pe ordinea de zi, este insotit de
documentele prevdzute de OUG nr. 57l2O1g gi anume:

-referat de aprobare;
-raportul de specialitate al compartimentului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Pegtisani;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului Local pestisani.

Ordinea de zi si modul de votare se voteazd electronic in unanimitate,

Secretar general
Ad ria n-Constantin Bosoancd
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Se trece la prezentarea proiectelor de hotdrdre, cu precizarea cd acestea vor fi votate electronic
confrom art.'139 alin. (5) din OUG nr.5712019-privind Codul administrativ:.
1. Se prezinta prezintd proiectul de hotdriire privind aprobarea aniversdrii si premierii cuplurilor

din comuna Pestigani care au implinit 50, respectiv 6O de ani de la cdsdtorie. intrucdt nu mai
sunt alte dezbateri, dl Ciolofan Gheorghe, supune la vot proiectul de hotarAre.

Se voteazi cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanti la sedintd si din totalul de
13 consilieri in funcfie.

2. Se prezinti proiectul de hotdrdre privind aprobarea graficului de gedinle al Consiliului Local
al comunei Pegtisani, pentru trimestrul ll al anului 2020. intrucat nu mai sunt alte dezbateri pe
marginea acestui proiect de hotdrare, dl Ciolofan Gheorghe, pregedinte de qedinld, supune la vot
proiectul de hotdrAre.

Se voteazd cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanli la sedinfd gi din totalul de 13
consilieri in func{ie.
3. Se prezinti proiectul de hotdrdre privind infin{area Serviciului voluntar pentru situatii de

^ urgentd la nivelul Comunei Pestigani, jud. Gorj.
lntrucdt nu sunt dezbateri pe marginea acestui proiect de hotdrAre, dl. Ciolofan Gheorghe,

pregedinte de sedin!5, supune la vot proiectul de hotdr6re.
Se voteazd cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanti la sedintd gi din totalul de 13
consilieri in funcfie.
4. Se prezintd proiectul de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si de

personal pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Pegtigani.
lntrucAt nu mai sunt alte dezbateri pe marginea acestui proiect de hotdrare, dl. Ciolofan

Gheorghe, pregedinte de sedin{d, supune la vot proiectul de hotdrAre.
Se voteazi cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanfi !a gedinld 9i din totalul de 13
consilieri in funcfie.
5. Se prezinta proiectul de hotar6re initierea formalita{ilor de trecere interdomeniald a unui

imobil -"Casa memoriald Constantin Brdncusi" din domeniul al Judelului Gorj in domeniul
public al comunei Pestisani, jud. Gorj. intruc6t nu mai sunt alte dezbateri pe marginea acestui
proiect de hotarare, dl Ciolofan Gheorghe, preqedinte de gedin{d, supune la voi proiectul de
hotdrAre.

Se voteazd cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanfi Ia gedinfi gi din totalul de 13
consilieri in functie.
6. Se prezintd proiectul de hotrirare privind aco-rdarea cu titlu gratuit cdtre domnulTorop George*

Eleodor, a cantitalli de 20,571 mc lemn. intrucdt nu sunt dezbateri pe marginea acestui
proiect de hotarare, dl Ciolofan Gheorghe, pregedinte de sedinfd, supune la vot proiectul de
hotdrdre.

Se voteazi cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participan{i la gedinli si din totalul de 13
consilieri in funcfie.
Nu mai sunt discutii diverse.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte de gedin{a
Ciolofan Gheorghe

Secretar general
Ad rian-Constantin Bosoancd
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