
PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 29 ianuarie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.50 din 23.01.2018 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, 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 arată că, domnul Elena Cristian , 
preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.35 din Legea nr.215/2001 privind 
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a prezidat şi condus lucrările Consiliului local pe o perioada de 3{trei) 
luni , situaţie faţă de care este necesară alegerea unui nou preşedinte de 
şedinţă. 

Este propus domnul Luca Ion care fiind supus votului , este aprobat în 

unanimitate. 
Domnul Luca Ion , preşedinte de şedinţă, propune doamnei Morega 

Ileana, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a consilierilor locali. 
Doamna Morega Ileana, secretarul comunei, face prezenţa nominală a 

consilierilor , constatându-se că sunt prezenţi toţi consilierii, şedinţa fiind 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 achiziţionarea unui teren în satul 
Padeş în vederea construirii unui cămin cultural. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, propriu privind 
măsurile metodologice ,organizatorice , termenele şi circulaţia proiectelor de 
hotărâre. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficientului de salarizare 
pentru aparatul de specialitate a primarului. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării, funcţionării şi 

organizării Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public. 

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea tarifelor pentru colectarea 
deşeurilor menajere şi pentru utilizarea apei menajere de la conducta de 
alimentare a comunei, pentru abonaţii pesoane fizice şi juridice. 

6. Proiect de hotărâre prin care Consiliul local ia act de modificarea actului 
constitutiv al SC Padeş Util SRL la art.9 conform Hotărârii AGA Nr.5/2018. 

7. Probleme diverse. 
Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie înscrise 

pe ordinea de zi, constantându-se că nu există. 
Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată în unanimitate. 

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesul verbal al 
şedinţei anterioare , întrucât nefiind obiecţii este aprobat de către consilieri. 

La şedinţă participă şi domnul Ţogoi Ion, cetăţean al comunei Padeş, din 
satul Orzeşti, judeţul Gorj. 

Se trece la prezentarea materialelor supuse dezbaterii Consiliului local: 
1.Domnul viceprimar Elena Cristian prezintă proiectul de hotărâre , 

expunerea de motive, respectiv, procesul verbal încheiat cu ocazia negocierii 
terenului din satul Padeş, oferta de vânzare a terenului în suprafaţă de 945 mp 
cu construcţiile aferente situate în tarlaua 22 , parcela 920 din satul Padeş, 
referatul de admitere , planul de amplasament şi delimitate a imobilului , 
Anexele 1 şi 2 şi raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat 
Cirtina Victor. 

Pe marginea materialelor prezentate , domnul Cârstoniu Dan, consilier 
local, nu este de acord cu proiectul de hotărâre, întrucât pe terenul în cauză se 
află şi o clădire, situaţie faţă de care apreciază că, proprietarul să-şi demoleze 
mai întâi construcţia şi apoi să vândă terenul. 

Domnul viceprimar arată că, documentaţia a fost întocmită cu situaţia 
reală existentă în teren, adică teren şi construcţie. 
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Domnul Nicolescu Viorel arată că, terenul care urmează a fi achiziţionat 

,respectiv valoarea acestuia, să fie introdus în lista de investiţii a bugetului local 
pe anul 2018. 

Domnul primar Antonie Serafim arată că , pentru a putea fi achiziţionat 
terenul în cauză, este necesar ca proprietarul să procedeze mai întâi la 
demolarea construcţiei, după care să fie refăcută documentaţia. 

Domnul Argintaru Mihail precizează că este de acord cu achiziţionarea 
terenului numai dacă este introdus pe lista de investiţii a bugetului local pe anul 
2018, dar nu se face răspunzător pentru tranzacţia, valoarea şi achiziţia 
terenului în cauză, urmând ca primarul şi viceprimarul să fie răspunzători pentru 
rezolvarea problemei în cauză. 

Domnul Popescu Viorel propune să fie refăcută documentaţia şi să se 
micşoreze valoarea clădirii. 

Domnul primar arată că, proiectul de hotărâre urmează a fi supus 
dezbaterii Consiliului local în şedinţa următoare a acestuia şi va fi inclus în lista 
de investiţii a bugetului local pe anul 2018, pentru a putea fi achiziţionat. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 
4(patru) voturi pentru, respectiv consilierii. Elena Cristian, Cârstoniu Petre, 
Popescu Viorel si Luca Ion, fiind împotrivă restul consilierilor din totalul de 12 în 
funcţie. 

2.Se prezintă si se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
Regulamentul propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele 
si circulaţia proiectelor de hotărâri însotit de expunerea de motive si raportul de 
specialitate. 

Pe marginea documentelor prezentate, domnul primar Antonie Serafim 
arata ca potrivit Regulamentului, proiectele de hotărâre sa fie intocmite în 
termen legal de către initiatori, iar rapoartele de specialitate să fie întocmite de 
către compartimentele responsabile din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , iar comisiile de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local sa se pronunţe cu simţ de răpundere în şedinţele acestora, iar rapoartele 
de avizare să fie prezentate preşedintelui de şedinţă si sa fie semnate de către 
toti membrii acestor comisii. 
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Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat în unanimitate de către 

consilierii prezenţi. 
3.Se prezintă şi se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

salarizarea coeficientului de salarizare pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Padeş, însoţit de expunerea de motive, raportul de 
specialitate si situaţia anexă. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate . 
4.Se supune si se prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

înfiinţarea , funcţionarea si organizarea Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeeniul public al comunei Padeş însoţit 
de expunerea de motive, raportul de specialitate şi adresa nr.17552 din 
12.12.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de către 
consilieri, în forma în care a fost iniţiat. 

5.Domnul viceprimar Elena Cristian prezintă şi supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru colectarea si transportul 
gunoaielor menajere de la persoane fizice si juridice din comuna Pades, precum 
si utilizarea apei din conducta de alimentare pe anul 2018 , împreună cu 
documentele însoţitoare la proiect. 

La persoane fizice si persoane juridice taxa de distributie apă se 
stabileste la suma de 70 lei/an. 

Taxa de salubrizare se stabileste după cum urmează: 
-2,5 lei/lună/persoană; 
-20 lei/lună/punct de lucru - societăti care generează deşeuri sub 0,5 

tone; 

tone. 
-50 lei/lună/punct de lucru - societăti care generează deşeuri peste 0,5 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat de către consilierii 
prezenţi, fiind împotrivă domnul Argintaru Mihail. 

6.Se prezintă si se supune spre aprobare proiectul de hotărâre prin care 
Consiliul local ia act de modificarea actului constitutiv al SC Pades Util SRL la 
art.9 conform Hotărârii AGA nr.5/2018, însoţit de materialele justificative la 
proiect. 



- 5 -
Consilierii prezenţi ia act in unanimitate asupra proiectului prezentat. 
Se trece la probleme diverse: 
Domnul Togoi Ion, cetatean al comunei Pades, propune sa se facă 

proiecte care sa fie prioritare comunei. 
Se prezintă cererea nr.579/2018 a numitei Pîrvulescu Paraschiva din 

satul Orzesti,comuna Pades, judeţul Gorj care solicită ajutor social de urgenţă 
întrucât la data de 8-9 ianuarie 2018 a avut loc un incendiu la conacul său din 
punctul numit „Valea Motrului" , în urma caruia a ars în întregime 
constructia{conacul) si anexele pentru animale. 

Consiliul local este de acord cu cererea supusă dezbaterii, urmând a fi 
iniţiat proiect de hotărâre pentru suma de 5000 lei si prezentat in următoarea 
şedinţă. 

Se prezintă si se aduce la cunostintă Consiliului local adresa Dosar 
nr.209E/2016 din 10.01.2018 a Biroului Executoriului Judecătoresc Enea N. 
Marin referitoare la titlul executoriu reprezentat de Sentinta civilă nr.632 din 
28.03.2016, pronuntata de Judecatoria Motru in Dosarul nr.2855/263/2015 
definitivă prin neapelare, prin care debitorul SC Pades Util SRL a fost obligat sa 
platească creditorului SC Mirvprest SRL cu sediul in Craiova, suma de 31689,80 
lei conform titlului executoriu. 

Se prezintă şi se aduce la cunostintă Consiliului local adresa nr.28 din 
12.01.2018 a APIA Gorj, referitoare la procesul verbal de constatare a 
neregulilor si de stabilirea creanţelor bugetare in sarcina Consiliului local pentru 
un debit de 4949,98 lei privind pe Ciorbă Cosmin. Consiliul ia act de procesul 
verbal de constatare a neregulilor si stabilirea creanţelor, iar persoanele 
împuternicite de primar vor verifica legalitatea si vor contesta în termen legal. 

Se prezintă adresa nr.23 din 10.01.2018 a Scolii Gimnaziale Padeş care 
solicită Primăriei/Consiliul local Padeş, ca , în proiectul de buget pe anul 2018 să 
fie cuprinse sume necesare conform fiinantării complementare din Legea 
Educaţiei Naţionale pentru lucrările descrise în adresă. 

Vor dezbate această problemă înainte de aprobarea bugetului pe anul 
2018. 
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Se prezintă adresa nr.SOll din 22.12.2017 a Scolii Gimnaziale Padeş 

prin care solicită sprijin în vederea amenajării depozitului de arhivă al unităţii 
şcolare, urmând a fi analizate în cadrul bugetului local pe anul 2018. 

Se prezintă adresa nr.2871 din 15.12.2017 a Şcolii Gimnaziale Padeş 
prin care aduce la cunoştinţă că, membrii Consiliului de administraţie al scolii nu 
au fost de acord cu demolarea atelierului de la Şcoala Gimnazială Motru-Sec, 
solicitând sprijin în vederea reabilitării acestuia. Consiliul local arată că, este 
necesar să se revină cu adresă către Şcoala şi Inspectoratul Şcolar. 

Se prezintă adresa nr.5170182/04.12.2017 a Postului de Poliţie Padeş 
adresată Primăriei comunei Padeş prin care se solicită posibilitatea 
implementării unui sistem de supraveghere video în mai multe puncte din 
comună , respectiv la intersectii. Primarul şi Consiliul local apreciază că, nu sunt 
fonduri necesare pentru implementarea unui sistem de supraveghere video în 
comună. 

Domnul Argintaru Mihail solicită ca în următoarea şedinţă să fie 
prezentată execuţia bugetară pe anul 2017 . De asemenea arata că, domnul 
consilier juridic al aparatului de specialitate al primarului să urmărească toate 
speţele instituţiei si problemele cetatenilor din comună. 

Domnul Nicolescu Viorel arată că, este necesar să se analizeze cu simţ 
de răspundere bugetul local pe anul 2018, să fie cuprinse lucrări în toate satele 
componente comunei şi să se urmărească să nu mai rămână la final de an bani 
,în buget , necheltuiţi. Arată în continuare că, cetăţenii comunei nu sunt 
mulţumiţi de personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care 
trebuie sa se comporte maleabili şi promţi în rezolvarea problemelor. 

Domnul Argintaru Mihail propune ca în şedinţa următoare să fie 
prezentată lista cu personalul primăriei care beneficiază de spor pentru fonduri 
europene, precum si lista cu personalul primăriei care a semnat până în prezent 
proiecte pentru fonduri europene. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
LUCA ION MOREGA ILEANA 


