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PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 20.08.2019 în şedinţă de îndată a Consiliului local 
Padeş, convocată In baza Dispoziţiei nr.158 din 19.08.2019 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 
sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe 
doamna Ştefănesu Gabriela , preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 opt consilieri, lipsind de la această şedinţă domnii consilieri locali 
Arjocu Marius,Cîrstoniu Dan, Elena Cristian şi doamna consilier local 
Rogobete Mariana. 

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 acordarea unui ajutor social de urgenţă 
pentru numitul Frăţilescu Ion din satul Cloşani, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru 
cheltuielile de înmormântare ale numitului Creţu Constantin. 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Padeş. 

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. 
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Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea unui ajutor social de urgenţă pentru numitul 
Frăţilescu Ion, din satul Cloşani, comuna Padeş, judeţul Gorj, referatul de 
aprobare întocmit în acest sens, raportul de specialitate al compartimentului 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş, cererea numitului 
Frăţilescu Ion prin care solicită un sprijin financiar pentru remedierea 
distrugerilor produse în urma incendiului, ancheta socială efectuată de 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş. 

Domnul primar Antonie Serafim prezintă situaţia familiei numitului 
Frăţilescu Ion din satul Cloşani, arătând că în data de 12.08.2019 din cauza 
unui scurt circuit electric s-a produs un incediu la locuinţa acestuia, în urma 
căruia a fost a fost distrus în proporţie de peste 80% acoperişul locuinţei, 
precum şi interioarele camerelor aflate la nivelul superior al clădirii. 

Domnul primar Antonie Serafim arată că situaţia familiei numitului 
Frăţilescu Ion este una foarte precară, acesta neavând un loc de muncă, 
împreună cu soţia sa au în creştere şi îngrijire trei copii minori, singura sursă 
de venit fiind alocaţia de stat şi alocaţia de susţinere a familiei. 

Având în vedere cele prezentate, domnul primar Antonie Serafim 
propune Consililui Local acordarea unui ajutor de urgenţă în valoarea de 
10000 lei pentru numitul Frăţilescu Ion. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele prezentate de domnul primar. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 8 voturi 

pentru de către consilieri prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru cheltuielile de 
înmormântare ale numitului Creţu Constantin, care locuia în satul Cerna Sat, 
comuna Padeş, judeţul Gorj, referatul de aprobare întocmit în acest 
sens,raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, referatul domnului viceprimar Argintam Mihail, 
prin care s-a solicitat Primăriei comunei Padeş de a face demersurile necesare 
pentru înmormântarea numitului Creţu Constantin . 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că numitul 
Creţu Constantin deşi nu avea domiciliul pe raza comunei Padeş, acesta locuia 
de peste 30 ani în satul Cerna-Sat,comuna Padeş, muncind cu ziua la 
persoanele din sat. 



Acesta a fost găsit decedat în data de 14.08.2019 de către cetăţenii 
satului Cerna Sat, iar în urma verificărilor efectuate, nu a fost găsită nici o 
rudă care să se ocupe de înhumarea acestuia, rămânând în sarcina 
autorităţilor locale să se ocupe de acest lucru. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş propune Consiliului 
Local suma de 2000 lei pentru acoperirea acestor cheltuieli, consilierii locali 
sunt de acord cu cele arătate de domnul primar. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 8 voturi 
pentru de către consilieri prezenţi. 

3.Domnul Antonie Serafim,primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş,referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, întocmit în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că pentru a putea fi acordat 
ajutorul de urgenţă pentru numitul Frăţilescu Ion, cât şi suma necesară 
pentru cheltuielile de înhumare ale numitului Creţu Constantin , este necesar 
ca bugetul local al comunei Padeş să fie rectificat, prin virarea de credite în 
cadrul aceluiaşi capitol şi între capitole, subcapitole, titluri şi alienate, 
conform anexei prezentate, bugetul local rămânând la aceleaşi valori, atât la 
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele arătate de domnul primar. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 8 voturi 

pentru de către consilieri prezenţi. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Ştefănescu Gabriela 

SECRETAR, 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 


