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încheiat astăzi 14,10.2019 în şedinţă extraordinară a Consiliuiui Socal 

Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.?.03 din 09.10.2019 , emisă de către 

primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 

si acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul cor.ij £ 

Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe 

domnului Cîlcioi Vasilică , preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 

&iin. ( ! ) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, să 

preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

Domnul Cîlcioi Vasilică, preşedinte de şedinţă, p r o p r i a - - . r i / .u.^, 

Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a 

consilierilor locali care participă la şedinţă, constatându-se că sunt prezenţi 

nouă consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnii consilieri locali 

Cîrstonîu Petre, Elena Cristian şi doamna consilier local Rogobete Mariana, 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată 

că, şedinţa este legal constituită întrunind cvorumul necesar . e 

desfăşurări. 

Domnul Cîlcioi Vasilică, preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare 

următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru 

atribuirea contractului privind activitatea de colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, de pe teritoriul comunei Padeş. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
activităţii de salubrizare la niveL! ;u,;iunei Padeş. 

3.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 50 /2019 privind 
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale primarului comunei Padeş. 



Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 

înscrise pe ordinea de zî. 

Dom ii u f Antonie Seraf im, p r imaru l comunei , p ropune Consil,^ . . 

scoaterea de pe ordine de zî a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale primarului comunei Padeş, prevăzut la 

punctul 4 din ordinea de zi. 

Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu cele propuse de domi i,1 primar 

Antonie Serafim. 

Supusă la vo t ordinea de zi este aprobată In unanim...ate de către 

consi l ier i i locali prezenţi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 

1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 

tărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea 

contractului privind activitatea de colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, de pe 

teritoriul comunei Padeş, referatul de aprobare întocmit în acest sens, 

raportul de specialitate al compartirm..,ii,<u ilir, c V J râtul de special i tate al 

p r imaru lu i comunei Padeş. 

Domnul primar Antonie Serafim arată că consiliul local a adoptat o 

hotărâre prin care s-a stabilit ca gestiunea serviciului de salubrizare să f ie o 

gestiune delegată, în acest sens trebuind întocmit caiet ui Jc arcîni pentru 

atribuirea contractului de delegare a serviciului de s^ubiizare. 

Domnul primar ,propune Consiliului Local aprobarea caietului de sarcini, 

precum şi a modelului de contract care au fost elaborate în conformitate cu 

prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini- cadru al serv i r iu lu ; u - salubrizare a local i tă ţ i lor şi a I,! 

A.N.R.S.C. nr .112/2007 privind aprobarea Contracioiui-cadru de prestare a 

servîciului i de salubrizare a localităţilor. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele prezentate de domnul primar. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 

pentru de către consilieri prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de 

salubrizare la nivelul comunei Padeş, referatul de aprobare întocmit în acest 

sens,raportul de specialitate al compartimentului Jin cadrul aparatu lu i de 

specialitate al primarului . 
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Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că odată cu 

delegarea serviciului de salubrizare, trebuie aprobat şî un regulament de 

organizare a activităţii de salubrizare, în baza căruia se va desfăşura 

act iv i tatea de salubrizare de la nivelul comunei Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de s voturi 

pentru de către consilieri prezenţi, 

3.Domnul Antonie Serafim,primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 
de hotărâre privind hotărâre privind revocarea HCL nr. 50 /2019 privind 
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş,referatul de aprobare, raportul de specialitate al 
compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primai ului, îniocmit 
în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că în şedinţa anterioară a 

Consil iului local a fost aprobată organigrama şi statul de funcţii ale aparatu lu i 

de special i tate al p r imaru lu i comunei Padeş, dar în u rma conf runtăr i i 

pan;cilului ANFP cu organigrama aprobată, p recum şi a unor preveder i din 

nr. 57 /2019 privind Codul administrativ ,s~au constatat unele 

def ic ienţe care trebuie remediate, drept pentru care propune Consiliului local 

revocarea HCL nr .50/2019 privind organigrama şi statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al p r imai Jiui comunei Padeş. 

Supus la vo t , pro iec tu l de hotărâre este aprobat cu u i , . l u m j t*e a u ^ i , 

pentru de către consilieri prezenţi. 

Domnul Viceprimar Argîntaru Mihail doreşte să prezinte Consiliului loca! 

adresa Asociaţiei sportive Pandurii Padeş 2019 înregistrată la Primăria 

comunei Padeş sub nr. 9507/10.10.2017 prin care se solicită sprijinul pentru 

echipa de fotbal aflată sub patronajul asociaţiei. 

Domnul Primar , Antonie Serafim precizează că a discutat punctual cu 

domnul Ion Pleşu, care este preşedintele consiliului de conducere a A.S. 

Pandurii Padeş 2019,despre fiecare solicitare ,unele dintre acestea se vor 

;a rezolva , altele nu. Cele care nu se vor putea rezolva implică costur i 

financiare pe care autorităţile locale nu sunt în măsură să Ie suporte în 

momentul de faţă. 

Consilierii locali prezenţi nu sunt de acord cu solicitările Asociaţiei Sportive 

Pandurii Padeş 2019 care să pună în sarcina autorităţilor publice locale costuri 

financiare. 

Domnul viceprimar Argintaru Mihail şi domnul consilier local Popescu Viorel 

propun consiliului local ca pe viitor să fie înfiinţată o asociaţie pe lângă 



Con« local şî Primăria comunei Padeş, care să aibă o echipă de fotbal ce 

va putea f i sprijinită de autorităţile locale. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel solicită domnului primar să aibă în vedere 

prelungirea reţelei electrice din satul Orzeşti. 

Domnul consilier Arj'ocu Marius reaminteşte domnului primar că t rebu ie 

semnat Abonamentul de utilizare /exploatare a resurselor de apă cu 

Administraţia Naţională Apele Române-A.B.A.- JIU, pentru a nu fi acordate 

penalităţi. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Consilier Cîlcioi Vasilică Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 
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