
ROSViÂilA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 8988 din 27.09.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 26 septembnrie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului 
local Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.182 din 19.09.2019 , 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 
domnul Cîlcioi Vasilică , 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. 

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: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Padeş; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor social de urgenţă 
pentru numiţii Elena Elisabeta şi Anghel Nicolae din comuna Padeş, judeţul 
Gorj; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local 
pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Zestrea Plaiului Cloşani-Nedeia 
satului Padeş" din luna octombrie 2019; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Padeş care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Padeş; 



6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Padeş ; 

7. Probleme diverse. 
Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şî alte probleme care să fie 

înscrise pe ordinea de zî. 
Supusă la vot ordinea de zî este aprobată în unanimitate de către 

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

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

La şedinţă mai participă domnul Popa Mihai-lonel, preot paroh în cadrul 
Bisericii din satul Călugăreni, care solicită sprijin financiar pentru instalaţia 
termică de la biserica din satul Călugăreni , precizând că a fost formulată 
cererea nr. 2905/27.03.2019 a Consiliului Parohial în acest sens, Consiliul 
local a fost de acord aprobarea acestei sume în limita bugetului. 

Consiliul local ia act de solicitarea domnului preot paroh Popa Mihai-
lonel, urmând să discute pentru a putea fi găsite resursele financiare 
necesare. 

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

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Padeş, referatul de aprobare ,raportul de 
specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arată că prin Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, au fost abrogate mai multe 
acte normative ,printre care şi Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale,, în baza căruia era organizat şi funcţiona şi Consiliul Local al comunei 
Padeş. 

Acest proiect de hotărâre se bazează pe dispoziţiile art.632 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, care stipulează că în termen de 90 de 
zile de la intrarea în vigoare a respectivului cod, consiliile locale au obligaţia 
de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare. 

Drept urmare, compartimentul de specialitate a elaborat proiectul 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei 
Padeş care a fost revizuit în conformitate cu prevederile Codului 
Administrativ. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru de către consilieri prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui ajutor social de urgenţă pentru numiţii Elena 
Elisabeta şî Anghel Nîcolae din comuna Padeş, judeţul Gorj, referatul de 
aprobare,raportul de specialitate întocmit în acest sens, cererile numiţilor 
Elena Elisabeta şi Anghel Nicolae care au solicitat acordarea unui ajutor de 



urgenţă pentru refacerea construcţiilor distruse în urma incendiului din data 
de OB,09=2015. 

Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş arată că numitul 
Angliei Nicolae este născut în comuna Padeş, dar nu are domiciliul în comuna 
Padeş. 

Consilieri locali arată că Consiliul Local acordă ajutoare de urgenţă doar 
persoanelor care au nevoie de acest ajutor şi care au domiciliul în comuna 
Padeş, în acest sens fiind aprobată suma de 5000 lei pentru numita Elena 
Elisabeta din comuna Padeş, Judeţul Gorj. 

Proiectul de hotărâre fiind supus la vot, este aprobată suma de 5000 lei 
pentru numita Elena Elisabeta din comuna Padeş, judeţul Gorj ,cu un număr 
de VI voturi pentru de către consilieri prezenţi, pentru numitul Anghel 
Nicolae nefiind aprobată nici o sumă. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din bugetul local pentru organizarea 
manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice,referatul 
de aprobare,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul consilier local Elena Cristian precizează că această sumă trebuie 
să fie folosită pentru pensionarii care au neapărat nevoie de un ajutor şi care 
au situaţie materială precară. 

Domnul Cîrstoniu Dan arată că ar trebui organizată o manifestare cu 
prilejul acestei zile care să nu implice acordarea unei mese festive. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune ca manifestările dedicate Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice să coincidă cu organizarea şi 
desfăşurarea Festivalului „Zestrea Plaiului Cloşani-Nedeia satului Padeş", 
pentru a cărui organizare a fost solicitată o sumă de bani, ambele manifestări 
fiind incluse în Calendarul Cultural al comunei Padeş, amândouă fiind 
organizate în luna octombrie. 

Analizând cererea prin care a fost solicitată această suma de bani 
consilierii locali au constatat că aceasta include doar pensionarii care sunt 
înscrişi în Liga Pensionarilor-filiala Padeş. 

Consilierii din cadrul Consiliului local arată că ar trebui organizate 
manifestări dedicate acestei zile la care să participe toţi pensionarii din 
comuna Padeş. 

Consiliul Local este de acord ca pentru manifestările dedicate Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice să fie organizat un spectacol şi acesta 
să coincidă cu organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Zestrea Plaiului 
Cloşani-Nedeia satului Padeş". 

Supus la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din 
bygetul local pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a 
Persoanelor Vârstnice nu este aprobat de către consilieri prezenţi. 



4, Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi 
desfăşurarea Festivalului „Zestrea Plaiului Cloşani-Nedeia satului Padeş" din 
luna octombrie 2019,referatul de aprobare şi raportul de specialitate 
întocmit în acest sens, cererea doamnei Enache Georgeta Victoria prin care 
solicită sprijin financiar pentru organizarea acestui festival. 

Consiliului Local este de acord ca pentru această manifestare să fie alocată 
suma de 5000 lei, iar suma aprobată cu această destinaţie să fie cheltuită pe 
bază de documente justificative. 

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

5. Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă proiectul 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Padeş care 
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, 
referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului Local ca unul din cei 
doi reprezentaţi ai Consiliului Local în C.A. al Şcolii Gimnaziale Padeş, să fie 
domnul consilier Arjocu Tudorel, consilierii locali fiind de acord cu această 
propunere în unanimitate. 

Domnul consilier Cîrstoniu Petre propune ca domnul consilier Elena 
Cristian să fie desemnat reprezentant al Consiliului Local în C.A. al Şcolii 
Gimnaziale Padeş, consilierii locali fiind de acord cu această propunere. 

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

6. Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă proiectul de 
hotărâre pivind rectificarea bugetului local al comunei Padeş,referatul de 
aprobare şi raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar. Antonie Serafim propune Consiliului Local această 
rectificarea bugetului local al comunei Padeş pentru a putea fi alocate sumele 
necesare pentru acordarea ajutorului de urgenţă , manifestările dedicate 
Zilei internaţionale a Persoanelor Vârstnice,desfăşurarea Festivalului „Zestrea 
Plaiului Cloşani-Nedeia satului Padeş" din luna octombrie 2019 . 

Domnul Primar precizează că această rectificare se va realiza prin virare 
de credite între capitole,subcapitole,titluri şi alineate.. 

Având în vedere că nu au fost aprobate sumele privind acordarea 
ajutorului de urgenţă pentru numitul Anghel i icolae şi pentru organizarea 
manifestărilor dedicate Zilei internaţionale Persoanelor Vârstnice, Consiliul 
Local este de acord ca aceste sume să fie repartizate astfel: 

- 5000 lei să fie repartizaţi Bisericii Ortodoxe din satul Călugăreni pentru 
construcţia instalaţiei termice, din Capitolul 67.59- Susţinerea cultelor; 



- 5000 lei să fie repartizaţi din Capitolul 70.20-Alimentare cu apa.Âlte 
bunuri şi servicii. 

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

7. Se trece la probleme diverse. 

Se prezintă Consiliului Local Adresa Administraţie Naţionale „Apele 
Române"- S.G.A. GORJ cu privire la încheierea unui abonament de 
utilizare/exploatare a resurselor de apă între Administraţie Naţionale „Apele 
Române"- S.G.A. GORJ şi Comuna Padeş. 

Consiliul Local este de acord cu încheierea acestui abonament. 
Se prezintă adresa nr. 1662/23.09.2019 a S.C. B.C.A VIO SERVICE S.R.L. 

privind Oferta serviciului de salubrizare- activitate de colectare separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori a comunei Padeş aferentă anului 2019-2020. 

Domnul p r imar , precizează că a făcut un calcul estimativ privind costurile 
acestor servicii şi a constatat că acestea sunt mai mici decât cele care sunt 
supoitate în acest moment. 

Consilierii locali sunt de acord cu o documentare amănunţită privind 
această ofertă, precum şi cu începerea demersurilor pentru iniţierea unui 
proiect de hotărâre în această privinţă, mai puţin domnii consilieri locali Elena 
Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

Se prezintă cererea nr. 8334/09.09.2019 a mai multor cetăţeni care locuiesc 
în salul Apa -Neagra , pe Aleea Salcâmului care solicită introducerea reţelei 
de apă şi pentru gospodăriile lor. 

Consiliul Local este de acord cu acest lucru , alocând suma de 5000 lei din 
Capitolul 70.20-Alimentare cu apa.Alte bunuri şi servicii. 

Se prezintă adresa nr. 121465/26.08.2019 a Serviciului Fiscal Orăşenesc 
iViotm privind înfiinţarea proprii asupra sumelor datorate debitorului către 
terţi,privind SC PADES UTIL SRL . 

Consiliul local ia act de respectiva adresă. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

Preşedinte de şedinţă, Secretar general al comunei, Consilier Cîlcioi Vasilică Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 
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