
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Mr„ 9389 din 08.10.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 7 octombrie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.197 din 01.10.2019 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 
sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa es te deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe 
domnul Cîlcioi Vasilică , preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 alin. 
(!) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, să 
preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

Domnul Cîlcioi Vasilică, preşedinte de şedinţă, propune domnului 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a 
consilierilor locali care participă la şedinţă, constatându-se că sunt prezenţi 
toţi cei 12 consilieri. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată 
că, şedinţa este legal constituită întrunind cvorumul necesar bunei 
desfăşurări. 

Domnul Cîlcioi Vasilică, preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare 
următoarea ordine de zi: 

i„ Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării activităţii SC 
PADEŞ UTIL SRL; 

2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat 
nr.48/09.02.2017 încheiat între COMUNA PADEŞ şi SC PADEŞ UTIL SRL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a 
serviciului de salubrizare a comunei Padeş în vederea atribuirii contractului 
de delegare a serviciului de salubrizarea comunei Padeş; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „REABILITARE Şl 
MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ"; 

5= Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de 
gospodărire comunală în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş; 



6. Proiect ele hotărâre privind aprobarea organigramei şi a ştatului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş, judeţul 
Gorj ; 

7. Probleme diverse. 
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 de către 

consilierii locali prezenţi. 
Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesului verbal 

al şedinţei anter ioare , nefiînd obiecţii şi fiind supus votului, acesta este 
aprobat în unanimitate de către consilieri locali prezenţi. , 

Se t rece Ia dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea suspendării activităţii SC PADEŞ UTIL SRL, 
referatul de aprobare ,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul consilier Elena Cristian arată că nu vede rostul proiectelor de 
hotărâre înscrise pe ordine de zi la punctele 1 şi 3, societatea putând fi 
ajutată financiar de către primărie. 

Domnul consilier Cllcîoi Vasilică, preşedinte de şedinţă arată că 
consilierii locali în calitate de asociaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
SC PADEŞ UTIL SRL , în cadrul şedinţelor anterioare ,au fost de acord ca 
societatea să fie închisă,dar prin proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei Padeş se solicită aprobarea Consiliului local doar pentru 
suspendarea activităţii societăţii, reluarea activităţii putând fi făcută în orice 
moment. 

Domnul Antonie Serafim ,primarul comunei arată că dacă nu se aprobă 
suspendarea activităţii SC PADEŞ UTIL SRL, nu poate fi înfiinţat Serviciul Public 
de gospodărire comunală în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş. Domnul primar arată că societatea este în imposibilitatea de 
a funcţiona cu doi angajaţi, care nu pot face faţă asigurării serviciilor publice 
de interes local către cetăţenii comunei Padeş,aceasta acumulând datorii 
lunar Ia bugetul de stat, iar un ajutor financiar din partea primăriei este 
automat luat de s ta t în contul datoriei pe care oare societatea. 

Domnul Antonie Serafim ,primarul comunei propune Consiliului local 
suspendarea activităţii societăţii SC PADEŞ UTIL SRL pe o perioadă de 7 luni. 

Domnul consilier Luca Ion propune suspendarea activităţii societăţii SC 
PADEŞ UTIL SRL pe o perioadă de un an de zile. 

Supusă la vot , propunerea domnului consilier Luca Ion este aprobată cu 
un număr de 10 voturi pentru, abţinându-se domnii consilieri locali Elena 
Cristian şi Grstoniu Petre, aprobându-se suspendarea activităţii SC PADEŞ 
UTIL începând cu data de 21.10.2019 până la data de 20.10.2020. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru, abţinându-se domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

2» Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind rezilierea contractului de comodat nr.48/09.02.2017 încheiat 



între COMUNA PADEŞ şl SC PADEŞ UTIL SRL, referatul de aprobare , raportul 
de specialitate întocmite în acest sens.; 

Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş arată că în anul 
2017, prin Hotărârea Consiliului Local Padeş nr. 7 , a fost aprobată încheierea 
unui contract de comodat Intre Comuna Padeş şi SC Padeş Util SRL având ca 
obiect darea în folosinţă gratuită a unor bunuri(buldoexcavator, 
autogunoieră). Potrivii prevederilor Codului civil comodantul poate cere 
restituirea anticipată a bunurilor atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi 
neprevăzută de bun. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 
voturi pentru de către consilieri prezenţi, aprobându-se rezilierea contractului 
de comodat începând cu data de 21.10.2019 . 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare 
a comunei Padeş în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de 
salubrizarea comunei Padeş,referatul de aprobare,raportul de specialitate 
întocmit în acest sens. 

Domnul primar. Antonie Serafim arată că în momentul de faţă serviciul 
de salubrizare de la nivelul comunei Padeş se realizează de către SC PADEŞ 
UTIL SRL prin gestiune directă. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că a făcut un calcul privind 
costurile serviciului de salubrizare realizat de societatea SC PADEŞ UTIL SRL 
faţă de un calcul estimativ al serviciului de salubrizare realizat prin gestiune 
delegată, rezultând costuri mai mici dacă acest serviciu ar fi realizat pin 
gestiune delegată. întreaga procedură privind desemnarea operatorului de 
salubrizare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr,98/2016 privind 
achiziţiile publice. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru, împotrivă fiind domnii consilieri locali Elena Cristian şi Grstoniu Petre. 

4, Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
conform OUG 114/2018 pentru obiectivul „REABILITARE Şl MODERNIZARE 
DISPENSAR MEDICAL, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" , referatul de 
aprobare,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 
voturi pentru, abţinându-se domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu 
Petra. 

5. Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de gospodărire 
comunală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că serviciul care va lua fiinţa se va 
ocupa în principal de întreţinerea drumurilor comunale; de menţinerea în 
stare de funcţionare a altor căi de circulaţie ; deszăpezirea drumurilor şi 
combaterea poleiului pe timp de iarnă; intervenţii în cazul unor situaţii de 
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urgenţă; de întreţ inerea , exploatarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă, sic. 

Serviciul public de gospodărire comunală va funcţiona ca şi 
compart iment în cadrul apartului de specialitate al primarului comunei Padeş, 
fără personali tate juridică. 

Compartimentul Gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş, devine Serviciul public de gospodărire comunală. 
Organigrama şi statul de funcţii ale Primăriei comunei Padeş nu se modifică în 
cea ce priveşte numărul de posturi, modificându-se decât denumire din 
„Compartimentul Gospodărire" în „Serviciul public de gospodărire 
comunală " . 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru de către consilieri prezenţi. 

6» Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Padeş, judeţul Gorj, anexa care face 
parte integrantă şi expunerea de motive. 

Domnul primar , ţinând cont de prevederile (XU.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, de complexitatea muncii şi a răspunderii în cadrul 
compartimentelor , în scopul îmbunătăţirii durabile a capacităţii 
administraţiei publice locale şi creşterii calităţii şi eficienţei furnizării de 
servicii publice , propune reorganizarea activităţii Primăriei Comunei Padeş, 
cu aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a statului de personal, a 
numărului de personal şi a funcţiilor publice repartizate pe clase , grade 
profesionale ale aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează: 
- se reorganizează compartimentele fond funciar şi agricultură într-un singur 
compartiment,Compartiment agricultură şi fond funciar. 
- se transformă funcţia publică vacantă de consilier I asistent în funcţia 
publică de consilier I superior din cadrul Compartimentului agricultură şi fond 
funciar. 
- se t r ans fo rmi funcţia contractuală de inspector de specialitate II din cadrul 
Compartimentului agricultură şi fond funciar în funcţia publică de Inspector 
principal în cadrul Compartimentului agricultură şi fond funciar. 
~ se înfiinţează funcţia publică de execuţie vacant Poliţist local asistent în 
cadrul Serviciului Public Poliţie Locală. 
- se transform funcţia contractuală de poliţist local debutant în funcţia 
publici de inspector principal şi funcţia contractuală de poliţist local debutant 
în fyncţia publică de inspector debutant. 
- se desfinţează funcţia publică de execuţie vacant de inspector debutant din 
cadrul Compartimentului financiar- contabil. 



- se aprobă t ransformarea funcţiei publice de conducere de Secretar al 
comunei Padeş în funcţia publică specifică de conducere de Secretar general 
al comunei Padeş. 
- se aprobă t ransformarea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa 1 
grad superior în funcţia publica de Consilier achiziţii publice, grad superior. 
- se aprobă desfi inţarea funcţiilor publice de execuţie vacante Inspector 
asistent- Compart iment evidenţa persoanei şi s tare civilă, serviciul de 
evidenţa persoanei nefiind autorizat. 
- se reorganizează compart imentele evidenţa persoanei şi stare civilă şi 
resurse umane într-un singur compar t imen t : Compartiment resurse umane şi 
stare civilă. 
- se înfiinţează funcţia publică de Consilier clasa I, grad superior(stare civila) 
în cadrul Compartimentului resurse umane sistare civilă. 
- se t r ans fo rmi funcţia contractuală de inspector de specialitate 11 (resurse 
umane) în funcţia publică de inspector principal în cadrul Compartimentului 
resurse umane şi stare civilă. 
- se reorganizează Compartimentul de asistenţă socială şi medicală în două 
compartimente distinct -Compartiment asistenţă social şi Compartiment 
asistenţă comunitară. 
- se înfiinţează funcţia publică de Consilier I principal In cadrul 
compartimentului asistenţă social. 
- se înfiinţează funcţia contractuală de şofer; 
- se înfiinţează funcţia contractuală de guard. 

Noua dimensionare a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are 
în vedere respectarea următoarelor principii: 

-structura organizatorică să fie simplă şi clară , să acopere toate activităţile 
pe care le desfăşoară în prezent; 
- atribuţiile şi condiţiile specific fiecărui post să acopere toate competentele 
de la nivelul administraţiei publice locale; 
- numărul nivelelor de autoritate să fie minim pentru a se elimina barierele 
de comunicare şi de asumare a responsabilităţii. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că urmare a reorganizării instituţia 
se încadrează în numărul de posturi maxim aprobat, în fondurile bugetare 
alocate. 

Domnul consilier local Nicolescu Viorel propune ca Serviciul public de 
gospodărire comunală să fie în subordinea viceprimarului. 

Consiliul Local es te de acord în unanimitate cu propunerea domnului 
consilier Nicolescu Viorel. 
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Domnul consilier local Elena Cristian consideră că încărcarea organigramei 
nu es te necesară, fiind nevoie de o organigramă şi ş tat de funcţii mai eficient. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru , abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

7. Se trece la probleme diverse. 
Domnul primar, Antonie Serafim face câteva precizări referitoare la 

proiectele de investiţii care sunt în derulare la nivelul comunei Padeş: 
- oricând proiectele pentru investiţiiile de la nivelul comunei Padeş pot fi 

consultate de către consilierii locali şi alte persoane interesate; 
- nu se pot elibera copii după proiecte, precizând că au fost solicitate 

copii după proiectul cu privire la investiţia de la Şcoala Gimnazială 
Cloşani de către directorul şcolii; 

- a fost schimbată soluţia atât la investiţia de la Şcoala Gimnazială 
Padeş cât şi la Şcoala Primară Cloşani cu privire la acoperiş, în sensul că 
acestea vor fi acoperite cu ţiglă; 

- aduce la cunoştiinţa Consiliului local sumele iniţiale care au fost 
alocate pentru derularea proiectelor de investiţii de la nivelul comunei 
Padeş. 

Domnul consilier Elena Cristian întreabă pe domnul primar ,din ce 
material va fi construit plafonul de la etajul superior al şcolii din satul 
Padeş, domnul primar precizând că acesta va fi construit din lemn. 

Domnul consilier Arjocu Marius întreabă pe domnul primar care a fost 
motivul pentru care maşina de gunoi nu a ridicat gunoiul menajer din 
satul Motru Sec, punctul Scaune. Domnul viceprimar precizează că nu a 
ştiut de această problemă, dar aceasta va fi rezolvată a doua zi. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier Cîlcioi Vasilică 

Secretar general al comunei, 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 


