
PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 15 martie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.102 din 09.03.2018 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gor], şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 
sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primar, care arată 
scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe domnul Luca Ion, 
preşedinte de şedinţă, ales în condiţiile art.35 din Legea nr.215/2001 , 
republicată, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

Domnul Luca Ion, preşedinte de şedinţă, propune doamnei Morega 
Ileana, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a consilierilor locali 
care participă la şedinţă, constatându-se că sunt prezenţi toti consilierii 
locali. 

Doamna Morega Ileana, secretarul comunei, arată că, şedinţa este 
legal constituită, întrunind cvorumul necesar bunei desfăşurări. 

Domnul Luca Ion , preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare 
următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului 
Local cu privire la ocuparea prin concurs a postului de administrator la SC 
PADES UTIL SRL 

l.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului 
„înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Motru-Sec, comuna Padeş, judeţul 
Gorj. 

3.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă 
de 5000 lei pentru numita Pîrvulescu Paraschiva din satul Orzesti,comuna 
Padeş, judeţul Gorj. 

A.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbării din funcţia de 
viceprimar al comunei Padeş, judeţul Gorj a domnului Elena Cristian. 

5.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Padeş, 

judeţul Gorj. 
6.Probleme diverse. 
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Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate pentru 
punctele 1,2,3,5, si 6 de pe ordinea de zi , abţinându-se de la punctul 4 
doamna Ştefănescu Gabriela, Luca Ion, Grstoniu Petre şi Elena Cristian. 

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesului 
verbal al şedinţei anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta 
este aprobat în unanimitate. 

1.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local cu privire la 
ocuparea prin concurs a postului de administrator la SC FADES UTIL SRL şi 
expunerea de motive. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de către 
consilierii locali. 

2.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „înfiinţare şi 
dotare grădiniţă în satul Motru-Sec, comuna Padeş, judeţul Gor] si expunerea 
de motive . 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

către consilierii locali. 
3.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 

hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 5000 lei pentru 
numita Pîrvulescu Paraschiva din satul Orzesti,comuna Padeş, judeţul Gorj şi 
expunerea de motive. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate . 
A.Domnul Luca Ion preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de 

hotarare privind aprobarea schimbării din funcţia de viceprimar al comunei 
Padeş, judeţul Gorj a domnului Elena Cristian si expunerea de motive. -• 

De asemenea , preşedintele de şedinţa , domnul Luca Ion prezintă 
procedura de vot cu privire la schimbarea din funcţie a viceprimarului, cu 
precizarea că, pe buletinul de vot să fie înscrisă menţiunea : " Sunteţi de 
accord cu schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului Elena Cristian ? 
fiind aplicate pe acesta două căsuţe cu menţiunea "DA" şi "NU". 
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Consilierii locali care vor schimbarea domnului viceprimar. Elena 

Cristian taie căsuţa cu menţiunea "NU", rămânând valabilă căsuţa cu 
menţiunea "DA" care exprimă votul valabil. 

Consilierii locali propun să fie aleasă o comisie de numărare a 
voturilor pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii de votare. 

Se fac propuneri pentru această comisie: 
Domnul consilier Nicolescu Viorel propune pe: 
- Cîrstoniu Petre -preşedinte; 
- Arjocu Marius -secretar; 
- Cîrstoniu Dan - membru. 
Supuşi la vot membrii comisiei de numărare a voturilor sunt aprobaţi 

în unanimitate. 
Consilierii locali propun si constituirea unei comisii de validare. 
Sunt propuşi de către Domnul consilier Argintaru Mihail, domnii: 
- Popescu Viorel - preşedinte; 
- Nicolescu Gabriel - secretar; 
- Nicolescu Viorel - membru. 
Supuşi votului, sunt aprobaţi in unanimitate. 
Membrii acestei comisii vor asigura securitatea buletinelor de vot, 

aplicând semnătura pe verso fiecărui buletin de vot. 
Se ia o pauză pentru redactarea buletinelor de vot şi înmânarea 

acestora fiecărui consilier în parte în vederea votării. 
Se trece la votul propriu zis, fiecare consilier introducând buletinul de 

vot în urna special amenajată. 
Comisia de numărare a votului procedează la analiza buletinelor de 

vot, constatandu-se că ,un număr de 8 voturi pentru au fost pentru 
schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului Elena Cristian, iar un număr 
de 4 voturi au fost nule (pe două buletine de vot au fost tăiate ambele căsuţe, 
iar pe celelalte două nu s-a aplicat nicio menţiune). 

In urma votării, proiectul de hotarare privind schimbarea din funcţie a 
viceprimarului comunei Pades, domnul Elena Cristian , este aprobat cu un 
număr de 8 voturi pentru, iar 4 voturi fiind nule. 

în aceste condiţii postul de viceprimar ramane vacant. 
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Domnul Elena Cristian arată că: Legea prevede ca , Consiliul Local al 

comunei Pades să funcţioneze cu 13 consilieri. Având în vedere încheiată 
procedura de schimbare a viceprimarului , constat că, două treimi din 13 
consilieri sunt în momentul de faţă 8 voturi pentru schimbare, ceea ce 
legiuitorul atunci când a prevăzut 13 consilieri, s-a referit la consilierii în 
funcţie. Faptul că nu sunt 13 consilieri prezenţi, rămâne un semn de întrebare 
a procentului de două treimi a consilierilor în funcţie. 

După aprobarea proiectului de hotărâre privind schimbarea 
viceprimarului si discuţia domnului Elena Cristian, consilierii PMP, respectiv 
Elena Cristian si Cîrstoniu Petre, părăsesc sala de şedinţa. 

5. Domnul Luca Ion , preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de 
hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Padeş, judeţul Gorj si 
expunerea de motive. 

Se explica procedura de vot pentru alegerea viceprimarului comunei, 
aratandu-se ca, în conformitate cu prevederile art.57 alin (3) din Legea 
nr.215/2001,republicata , cu modificările si completările ulterioare, privind 
administraţia publica locala si prevederile a r t . l l alin (1) si (2) din Ordonanţa 
nr. 35/2002 , actualizata, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 
organizare si funcţionare a consiliilor locale , cu modificările si completările 
ulterioare , că acesta se alege prin vot secret ,pe baza de buletin de vot, prin 
votul majoritatii consilierilor locali în funcţie. 

Se trece la propuneri: 
Domnul consilier Nicolescu Gabriel propune să fie ales în funcţia de 

viceprimar domnul consilier local Argintaru Mihail. 
Domnul Antonie Serafim , primarul comunei, solicită consilierilor sa 

faca si alte propuneri pentru funcţia de viceprimar, nefiind alte propuneri , 
domnul Argintaru Mihail este candidatul. 

întrucât domnul consilier Qrstonîu Petre a părăsit sala de şedinţa, se 
fac propuneri pentru funcţia de preşedinte în comisia de numărare a 
voturilor. Domnul consilier Popescu Viorel propune pe domnul Cîlcioi Vasilică 
care este aprobat in unanimitate. 
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Se ia o pauză pentru redactarea buletinelor de vot , iar după 

completare, se înmanează câte un exemplar fiecărui consilier local, cu 
precizarea că si aceste buletine de vot sunt semnate pe verso de către comisia 
de validare. 

Au fost redactate un număr de 12 buletine de vot pentru alegerea 
viceprimarului comunei Pades, din care au fost anulate două buletine de vot 
de către comisia de validare, ca urmare a faptului că, domnii consilieri Elena 
Cristian si Cîrstoniu Petre s-au retras din şedinţa de consiliu , ramanand 
valabile un număr de 10 buletine de vot care au înaintate consilierilor pentru 
a-si exprima votul propriu zis. 

S-a adus la cunostinta consilierilor că, exprimarea alegerii 
viceprimarului va fi consemnată pe buletinul de vot la rubrica opţiuni prin 
cuvântul "DA" sau "NU". 

Comisia de numărare a votului a constatat ca , un număr de 10 
buletine de vot pentru au fost exprimate pentru alegerea viceprimarului 
comunei Pades - domnul Argintaru Mihail. 

Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului este aprobat cu 
un număr de 10 voturi pentru si 2 voturi anulate din totalul de 12 consilieri în 
funcţie. 

Domnul Luca Ion, preşedinte de şedinţă, urează succes domnului 
Argintaru Mihail în activitatea pe care urmează a o desfasura în calitate de 
viceprimar al comunei. 

Domnul Argintaru Mihail multumeste tuturor pentru încrederea care 
i-a fost acordată si se angajează să ducă la bun sfarsit mandatul încredintat, 
alături de primarul comunei Pades. 

6.Problemele diverse se vor analiza în şedinţa urmatoare, nefiind 
probleme urgente. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
LUCA ION MOREGA ILEANA 


