
PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 15 februarie 2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.67 din 09.02.2018 , 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 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. 

Se constată motivat domnul Elena Cristian, viceprimar şi consilier 
local, restul de 11 consilieri fiind prezenţi. 

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 contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar pe anul 2017. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. 
3.Probleme diverse. 
Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 

înscrise pe ordinea de zi. 
Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, propune să fie înscris pe 

ordinea de zi şi proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului cumulat 
al bugetului local. Consilierii locali fiind de acord cu înscrierea acestui proiect 
de hotărâre pe ordinea de zi. 

Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată în unanimitate. 
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Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesul verbal 

al şedinţei anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta este 
aprobat în unanimitate. 

La şedinţă participă şi doamna Ciorbă Marina, contabil în cadrul 
Primăriei comunei Padeş. 

Preşedintele de şedinţă , domnul Luca Ion, arată că, este necesar să fie 
supus dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului cumulat al bugetului local, întrucât de aprobare depinde 
aprobarea bugetului local pe anul 2018, consilierii fiind de acord cu 
prezentarea acestuia. 

1.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind utilizarea excedentului cumulat al bugetului local şi 
expunerea de motive . 

Doamna Ciorbă Marina , contabil, prezintă raportul de specialitate al 
acestuia. 

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

către consilierii prezenţi. 
2.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe 
anul 2017 şi expunerea de motive. 

Doamna Ciorbă Marina, contabil, prezintă raportul de specialitate 

întocmit în acest sens. 
Domnul Nicolescu Viorel, consilier local, arată că, au rămas sume de 

bani necheltuite la capitolul învăţământ. De asemenea, propune să fie 
întocmit un Regulament privind funcţionarea microbuzelor şcolare. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu un număr de 10 
voturi pentru , abţinându-se doamna Ştefănescu Gabriela. 

3.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre , expunerea de motive cu privire la aprobarea bugetului local pe 
anul 2018 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018. 

Doamna Ciorbă Marina, contabil, prezintă raportul de specialitate 

întocmit în acest sens. 
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Domnul Argintaru Mihail propune să se mute de la capitolul 51 suma 
de 50 mii lei , sumă alocată pentru investiţia achiziţionare imobil în satul 
Padeş, la capitolul 67 pe investiţia construire cămin în satul Padeş. 

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. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate . 
4. Se trece la probleme diverse: 

Se prezintă adresa nr.532233/25.01.2018 a Postului de Poliţie Padeş 
adresată Primăriei comunei Padeş referitoare la înfiinţarea unui Obor de 
Gloabă pentru cabalinele şi bovinele ce prezintă un pericol pe drumurile 
publice şi siguranţa rutieră, precum şi a câinilor fără stăpân existenţi pe raza 
comunei Padeş. Consilierii propun ca executivul să identifice un teren pentru 
înfinţarea unui Obor de Gloabă , iar Poliţiei locale îi revine sarcina de a 
identifica proprietarii câinilor care sunt lăsaţi liberi pe drumurile publice şi în 
incinta şcolară şi vor proceda la luarea măsurilor legale în acest sens. 

Se prezintă cererea nr.1403/14.03.2018 a numitului Ciorbă Cosmin 
din satul Motru-Sec, comuna Pades, judeţul Gorj, în calitate de administrator 
al II Ciorbă Cosmin, care solicită arendarea unei suprafeţe de 120 ha păşune 
gol alpin , pentru păşunatul cu efectivul de animale pe care îl deţine. 

Consilierii locali arată că, se va comunica solicitantului că UAT Padeş 
nu deţine păşune gol alpin şi nu are ce arenda. 

Se prezintă cererea nr.1236/09.02.2018 a numiţilor Puiu Cristi II şi 
Puiu Paulica din satul Motru-Sec, comuna Pades, judeţul Gorj, care solicită 
arendarea unei suprafeţe păşune gol alpin , pentru păşunatul cu efectivul de 
animale pe care îl deţine. 

Consilierii locali arată că, se va comunica solicitantului că UAT Padeş 
nu deţine păşune gol alpin şi nu are ce arenda. 

Se reanalizează 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. 

Consilierii locali arată că, lucrările vor fi efectuate din bugetul local de 
către primărie ce îi revin acesteia potrivit competentei, iar restul de către 
Scoală, urmând a se comunica unităţii şcolare. 
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Se reanalizează adresa nr.3011 din 22.12.2017 a Scolii Gimnaziale 

Padeş prin care solicită sprijin în vederea amenajării depozitului de arhivă al 
unităţii şcolare. 

Consilierii locali arată că, amenajarea depozitului de arhivă îi revine 
Scolii Gimnaziale Padeş. 

Se prezintă adresa nr.16/18.01.2018 a SC INMELCON PROD SA prin 
care înaintează Hotărârea AGA nr.2 din 27.07.2017 cu privire la donarea unei 
suprafate de 552 mp din totalul de 21160 mp , situată în intravilanul comunei 
Padeş către Primăria Comunei Padeş,judeţul Gorj , care ulterior să fie dat cu 
titlu gratuit la RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional Domogled -
Valea Cernei R.A. în vederea construirii unui punct de informarea . 

Consilierii locali propun să fie invitate conducerile. Parcului National 
Domogled si SC INMELCON PROD SA în şedinţa următoare , cu documentele 
justificative spre analiză. 

Se prezintă cererea nr.1165/07/02.2018 a numiţilor Nanu Paulica si 
alţii, din satul Văieni,comuna Padeş, judeţul Gorj prin care solicita sprijin 
pentru amenajarea aducţiunii apei potabile în partea de sus a satului, sprijin 
constând în materiale, respectiv 800 m furtun, 40 saci ciment, 4 plase de 
Buzău şi buldoexcavator pentru săpare şi amenajare a bazinului de 
alimentare . Consilierii locali sunt de acord cu cele solicitate. 

Se analizează cererea nr.1025/05.02.2018 a numiţilor Drăghia Mircea 
şi alţii,din satul Motru-Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj, prin care solicită un 
tub pentru scurgerea apei de pe drumul din punctul numit „Bolovanu,, . 
Consilierii locali sunt de acord cu cele solicitate. 

Se prezintă cererea nr.1053/05.02.2018 a domnului Popescu Cristian 
din satul Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj, prin care solicită un tub de 
scurgere pentru amenajarea unui pârâu ce înfundă drumul care coboară pe 
langa monumentul de la Padeş - „In Zăvoi,,. Consilierii locali sunt de acord cu 
cele solicitate. 

Se prezintă cererea nr.926/01.02.2018 a numiţilor Barbulescu Vasile 
si alţii din satul Cloţani, comuna Padeş, judeţul Gorj, prin care solicită 
amenajarea unui drum de acces la proprietăţi pe traseul „Peştera Cloşani-
Curmătură -Prunii ai Mulţi,, pe deasupra castelului de apă din satul Cloşani.ş -
„In Zăvoi,, . Consilierii locali arată că, cererea va fi rediscutată într-o şedinţă 
următoare. 
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Se prezintă adresa nr.45 din 30.01.2018 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 hotărăşte 
demolarea obiectivului, fiind împotrivă domnul Cârstoniu Petre. 

Domnul Nicolescu Viorel arată că, executivul să înainteze adresă la 
Consiliul Judeţean Gorj în vederea reparării si consolidării DJ 671 din punctul 
numit „Vadu Rău,, până la intrarea în satul Călugăreni şi pe DC 119 Orzeşti 
parapeţii de pe marginea drumului sunt aplecaţi în aval ,existând pericolul 
surpării cu terasamentul drumului cu tot, să nu se mai dea aprobări pentru 
traversări prin decupare a îmbrăcămintei asfaltice , iar Poliţia locală să 
urmărească şi să ia măsuri cu privire la aceasta problema. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
LUCA ION . MOREGA ILEANA 


