
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Wr, 0 9 8 5 clin 1 9 . 0 7 . 2 0 1 9 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 18 iulie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Pa des, convocată în baza Dispoziţiei nr.141 din 12.07.2019 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 
sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Argintaru Mihail, viceprimarul 
comunei Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi 
invită pe doamna Ştefănesu Gabriela , preşedinte de şedinţă , ales în 
condiţiile art.35 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să preia conducerea 
lucrărilor şedinţei. 

Doamna Ştefănescu Gabriela, 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 11 consilieri, lipsind de la această şedinţă domnul consilier local 
Popescu Viorel. 

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

Doamna Ştefănescu Gabriela, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 
unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei 
comunei Padeş. 

2. Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL SRL . 
3. Probleme Diverse . 

Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul viceprimar Argintaru Mihail propune Consiliului Local 
inttoclucerea pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâre, respectiv 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei de 2000 lei pentru cheltuielile 
de înmormântare ale numitei Marin Eusefina, din satul Padeş, comuna Padeş, 
Judeţul Gorj şi Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
comunei Padeş. 



Consilieri locali sunt de acord cu introducerea pe ordine de zi a celor 
două proiecte. 

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 anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta 
este aprobat în unanimitate de către consilieri locali prezenţi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei, prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a unei taxe 
speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei comunei Padeş , 
expunerea de motive întocmită în acest sens, precum şi referatul 
compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul viceprimar Argintaru Mihail precizează că sunt solicitări ale 
cetăţenilor comunei Padeş, ca oficierea căsătoriei să se facă în afara sediului 
Primăriei comunei Padeş, existând disponibilitatea cetăţenilor de a plăti o 
taxa pentru acest serviciu. 

Prin proiectul de hotărâre a fost propusă suma de 200 lei 
reprezentând taxa specială pentru oficierea căsătoriei în afara sediului 
Primăriei comunei Padeş. 

Domnul consilier Elena Cristian arată că această sumă este prea mare, 
dar este de acord acest proiect de hotărâre. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 
voturi pentru de către consilieri prezenţi. 

2. Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea sumei de 2000 lei pentru cheltuielile de 
înmormântare ale numitei Marin Eusefina din satul Padeş, comuna Padeş, 
judeţul Gorj, expunerea de motive întocmită în acest sens,raportul de 
specialitate, referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, cererea numitului Marin Gavril 
nr.6852/15.07.2019 prin care solicită sprijinul autorităţii locale pentru 
înhumarea soţiei sale. 

Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei Padeş ,arată numita 
Marin Eusefina era beneficiară de ajutor social , a decedat în data de 
15.07.2019, iar soţul acesteia neavând altă sursă de venit decât ajutorul 
social, având o situaţie materială precară a apelat la sprijinul autorităţii locale 



pentru a acoperii cheltuielile făcute cu înhumarea soţiei sale, şi că aşa cum au 
fost ajutaţi şi alţi cetăţeni ai comunei Padeş care s-au aflat în situaţii dificile, 
trebuie să fie ajutat şi numitul Marin Gavril pentru acoperirea acestor 
cheltuieli. 

Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei Padeş propune 
Consiliului Local suma de 2000 lei pentru acoperirea acestor cheltuieli, 
consilierii locali sunt de acord cu cele arătate de domnul viceprimar. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 
voturi pentru de către consilieri prezenţi. 

3. Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei Padeş prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Padeş,expunerea de motive şi raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul viceprimar Argintaru Mihail, arată că în şedinţa ordinară din 
luna mai 2019, domnul Antonie Serafim-primarul comunei Padeş a cerut, şi a 
primit acordul Consiliului Local pentru repararea tronsonului de drum DC 118 
de la intersecţia DJ 671 Motru Sec până în dreptul locuinţei domnului Sandu 
Ionel prin aşternerea unui covor asfaltic. 

Pentru a putea fi efectuată această reparaţie trebuie să fie inclusă ca şi 
lucrare în lista de investiţii cu finanţare de la bugetul local pentru a putea fi 
alocate sumele necesare. Lucrările de întreţinere şi reparaţii pentru acest 
tronson de drum sunt estimate să aibă un cost de aproximativ 200000 
lei,jumătate din această sumă fiind alocată prin această rectificare de buget. 
S-au solicitat oferte de preţuri de la mai mulţi constructori pentru reparaţia 
acestui tronson de drum , pentru a putea fi realizată cu un cost cât mai mic. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel arată că sunt necesare mici reparaţii pe 
toate drumurile existente la nivelul comunei Padeş. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele arătate de domnul viceprimar. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 voturi 

pentru de către consilieri prezenţi. 

4. Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL SRL . 
Domnul Argintaru Mihail,viceprimarul comunei arată că la şedinţa 

ordinară a Consiliului Local Padeş a fost invitat şi domnul Corlan Pantelie 
reprezentantul S.C CONTABILITATE CORLAN SRL, societate care ţine 
contabilitatea S.C. PADEŞ UTIL SRL , care trebuia să prezinte o situaţie 
financiară reală a societăţii, dar care nu a dorit să fie prezent la această 
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şedinţă, precum şi domnul Gavrilescu Vasile din partea SC PADEŞ UTIL SRL 
care nu este prezent, iar din acest motiv nu a putut fi prezentată o situaţie 
financiară a SC PADEŞ UTIL SRL, analiza privind situaţia în care se găseşte 
această societate va fi reluată într-o şedinţă viitoare. 

5. Se trece la probleme diverse. 
Se prezintă adresa nr.1358/17.07.2019 a Scolii Gimnaziale Padeş prin 

care se solicită sprijinul pentru repararea tavanelor, spaleţilor ferestrelor şi 
construirea sobelor din clădirea alăturată la Şcoala Gimnazială Călugăreni. 

Consiliul Local ia act de această solicitare,urmând ca Primăria comunei 
Padf*s să constate cele semnalate pentru a putea fi luate măsuri în acest sens. 

Se va discuta cu constructorul care reabilitează Şcoala Gimnazială Padeş 
pena u a putea fi folosite materiale recuperate de la această demolare. 

Domnul viceprimar arată că sunt încă probleme cu mutarea arhivei Şcolii 
Gimnaziale Padeş în altă locaţie, deoarece fosta secretară nu s-a prezentat să 
predea această arhivă, acesteia i s-a dat un termen de 10 zile ca să predea 
arhiva, îngreunând astfel constructorul cu privire la termenul de execuţie a 
lucrării. 

Se prezintă cererea nr. 6912/17..07.2019 a domnului Viloiu lonuţ-Mihail, 
preot paroh al Parohiei Padeş, care solicită sprijin pentru procurarea a 100 
mp pavele necesare pentru curtea bisericii din satul Văieni. 

Consiliul Local ,în principiu, este de acord cu cele solicitate,dar în 
momentul de faţă nu dispune de sumele necesare pentru procurarea acestor 
materiale,avându-se în vedere ca la o viitoare rectificare să se ţină cont de 
cele solicitate. 

Se prezintă adresa nr. 529219/04.07.2019 a Postului de Poliţie Padeş prin 
care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local o informare cu privire la 
activitatea desfăşurată de agenţii din cadrul Postului de polişţie Padeş cu 
privire la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin 
protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi 
siguranţa rutieră,precum şi solicitarea de a crea un adăpost(locuinţă 
protejată) pe raza comunei Padeş care să asigure găzduirea în regim de 
urgenţă, îngriojirea, asistenţă social,consilierea juridică şî psihologică şi 
orientarea victimelor violenţei domestice. 

Consiliul Local Padeş ia act de această informare, consilierii locali fiind de 
acord în unanimitate, ca un apartament din blocul de locuinţe aflat în 
administrarea Primăriei Padeş, să fie reabilitat pentru a putea fi folosit în ca 
adăpost în regim de urgenţă . 



Se prezintă cererea nr.6586/04.07.2019 a domnului Popescu Ion din satul 
Padeş, comuna Padeş, care solicită 400 bucăţi ţiglă provenită din demolări 
pentru a o înlocui pe cea deteriorată de pe locuinţa sa. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate de domnul Popescu Ion, 
acesta urmând să primească 400 bucăţi ţiglă, din cantitatea de ţiglă 
recuperată care este depozitată la sediul Primăriei. 

Domnul Argintaru Mihail arată că toate materialele bune( ţiglă,grinzi), 
recuperate din demolări de la obiectivele de investţii ce se află în curs de 
derulare pe raza comunei Padeş( Şcoala Cloşani. Şcoala Padeş), să fie 
inventariate şi cu acestea să fie pus acoperişul pe Şcoala de la Cerna Sat. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan arată că trebuie mutat containerul în care 
colectează deşeuri reciclabile din satul Călugăreni , deoarece încurcă 
vizibilitatea la ieşirea de pe strada Călugăr. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, t SECRETAR, 
Ştefănescu Gabriela Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 


