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PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 6407 din 28.06.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 27 iunie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.130 din 19.06.2019 , 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.35 
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei. 

La şedinţă mai participă domnul Bumbăcel Constantin- fost 
admnistrator al S.C. PADEŞ UTIL SRL şi domnul Gavrilescu Vasile angajat al 
acestei societăţi. 

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 viceprimar 
Argintarii ¡Viihaîl. 

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 modificarea şi completarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padeş. 

?,. Proiect de hotărâre privind rezilierea parţială a contractului de 
comodat nr.48/09.02.2017, încheiat între COMUNA PADEŞ şi S.C. PADEŞ UTIL 
SRL , 

3. Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL SRL . 
4= 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 anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta 
este aprobat în unanimitate de către consilieri locali prezenţi. 

Domnul Bumbăcel Constantin /fost administrator al S.C.PADEŞ UTIL SRL 
solicită aprobarea Consiliului Local, ca înaintea începerii dezbaterilor 
proiectelor de pe ordinea de zi, să fie lăsat să aducă la cunoştinţa Consiliului 
Local problema pentru care este prezent la această şedinţă, Consiliul Local 
fiind de acord cu această solicitare. Domnul Bumbăcel Constantin precizează 
că are de încasat de la S.C PADEŞ UTIL SRL suma de 7600 lei, reprezentând 
drepturi salariate pentru perioada când a deţinut funcţia de administrator al 
acestei societăţi, drepturi salariale la care renunţă, în acest sens depunând un 
înscris către Consiliul Local, cu condiţia ca din aceste drepturi să fie achitată 
suma de 3000 iei către S.C. IVATRAND S.R.L, această sumă reprezentând 
contravaloarea unei cantităţi de combustibil lichid(motorină), combustibil 
care a fost folosit de către S.C. PADEŞ UTIL SRL pentru desfăşurarea 
activităţilor curente(dezăpezire,transport gunoi), deoarece administratorul 
S.CEVATRÂND SRL îi solicită să achite această datorie personal. 

Domnul Bumbăcel Constantin solicită Consiliului Local rezolvarea acestei 
probleme,prin achitarea acestei sume din drepturile salariale cuvenite, altfel 
fiind nevoit să folosească alte căi pentru rezolvarea acestei probleme. 

Consiliul Local ia act de solicitarea domnului Bumbăcel Constantin . 
Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 

1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Padeş , expunerea de motive întocmită 
în acest sens, precum şi raportul de specialitate al compartimentului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul primar Antonie Serafim precizează că în Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padeş sunt cuprinse 
bunuri a căror suprafaţă nu corespunde cu realitatea în teren, în acest sens 
fiinc! efectuate măsurători cadastrale pentru a putea fi făcute modificări în 
acest Inventar al bunurilor, precum şi pentru a pute fi introduse în domeniul 
public unele bunuri. 



Domnul primar Antonie Serafim, prezintă anexa în care sunt cuprinse 
punctual modificările şi completările ce urmează a fi efectuate, precizând că 
în viitor vor fi efectuate măsurători cadastrale a tuturor bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Padeş, pentru a se cunoaşte cu 
exactitate suprafaţa reală a acestor bunuri. 

Domnul primar Antonie Serafim, precizează că aceste modificări şi 
completări sunt necesare pentru a se realiza obiectivele de investiţii care se 
derulează la nivelul comunei Padeş. 

Domnul Arjocu Tudorel propune ca pe viitor să fie introdusă în 
domeniul public şi suprafaţa de teren de la Izvorul Lupşa. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel precizează că suprafeţele de teren 
ca urmează a fi introduse în domeniul public trebuie să nu facă obiectul unui 
litigiu sau a unei cereri de reconstituire. 

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

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hofăiâse privind rezilierea parţială a contractului de comodat nr. 
48/09.02,2017, încheiat între COMUNA PADEŞ şi S.C PADEŞ UTIL SRL , 
expunerea de motive, precum şi raportul de specialitate întocmite în acest 
senr. 

Domnul primar Antonie Serafim, arată că de aproximativ o lună 
buEdoexcavatorul, care este dat cu titlu gratuit la societatea S.C. PADEŞL UTIL 
SRL este defect, Iar societatea respectivă nu dispune de fondurile necesare 
reparai» acestui utila], şi că este necesar ca acesta să fie preluat de 
autoritatea publică locală pentru a pute fi reparat şi pus în stare de 
funcţiune,autoritatea publică fiind nevoită să apeleze la alţii furnizori de 
servicii pentru rezolvarea problemelor apărute. 

Domnul primar Antonie Serafim precizează că este necesar ca pe 
utilajele pe care le deţine Primăria Padeş (tractor, autobasculanta raba, 
buldoexcavafor), să fie un singur deservent care trebuie să aibă toate gradele 
şi atestatele necesare, arătând că este necesară organizarea concursului 
penim ocuparea acestui post care este cuprins în organigramă. 

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

voturi pentru de către consilieri prezenţi. 
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3. Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL SRL . 
Domnul Antonie Serafim, primarul 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 
şedinţă. 

Domnul primar prezintă Consiliului Local, Somaţia nr. 
18/40/1/2019/676 şl Titlu executoriu nr. 114115 din data de 30.05.2019 
emise în Dosarul de executare nr.1972 prin care s-a înştiiţat că Comuna 
Padeş figurează în evidenţa fiscală cusuma de plată de 70434 lei stabilită prin 
Decizia 110264/11.04.2019 a Serviciului Fiscal Orăşenesc Motru prin care s-a 
dispus angajarea solidară a Comunei Padeş, având caliatea de asociat unic-
re prezenta ni legal cu obligaţii şi responsabilităţi în administrarea SC PADEŞ 
UTIL SRL, debitor declarat insolvabil cu bunuri şi venituri urmăribile. 

Domnul primar arată că s-a contestat respectivul titlu executoriu, dar în 
cel mai rău caz această sumă o să fie luată de către ANAF din conturile 
comunei Padeş. 

Societatea SC PADEŞ UTIL SRL nu mai poate efectua branşamentele la 
reţeaua de apă în satul Apa Neagră deoarece în prezent funcţionează doar cu 
doi angajaţi şi se solicită acordul Consiliului Local ca aceste lucrări să fie 
făcute de o altă firmă, ca toţi cetăţenii să fie racordaţi la reţeaua de apă. 

Consiliul Local este de acord cu cele arătate de domnul primar. 
Având în vedere că în cadrul acestei şedinţe a Consiliului Local nu a 

putut fi prezentată de SC CONTABILITATE CORLAN SRL o situaţie financiară a 
SC PADEŞ UTIL SRL, analiza privind situaţia în care se găseşte această 
societate va fi reluată într-o şedinţă viitoare. 

4. Se trece la probleme diverse. 
Se prezintă cererea nr. 6286/25.06.2019 a domnului Popa Mihai-lonel, 

preot paroh în cadrul bisericii din satul Călugăreni, care solicită repartizarea 
unei locuinţe în blocul aflat în administrarea Primăriei Padeş, pe o perioadă 
determinată. Consilieri locali analizând cererea, precizează că locuinţele din 
blocul aflat în administrarea Primăriei Padeş sunt destinate salariaţilor care 
lucrează pe raza comunei în instituţii publice, dar care nu au domiciliul în 
comuna Padeş. 

Consiliul Local nu este de acord cu această cerere. 



Se prezintă cererea nr. 5575/31.05.2019 a mai multor cetăţeni din satul 
Motru Sec, care solicită procurarea şi amplasarea unor foişoare pe marginea 
râului Motru Sec, pentru crearea unor locuri de popas. 

Domnii consilieri Cîrstoniu Dan şi Arjocu Tudorel propun achiziţionarea a 
încă două foişoare, unul pentru Izorul Călugărului iar celălalt pentru Izvorul 
de la Lupşa. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate de cetăţeni din satul Motru 
Sec, precum şi cu propunerea făcută de domnii consilieri Cîrstoniu Dan şi 
Arjocy Tudorel. 

Se prezintă adresa nr. 13271/21.06.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi înregistrată la Primăria Comunei Padeş 
sub nr.6200/21.06.2019, prin care se solicită punerea la dispoziţia 
D=G,A„SoP.C. Gorj, a unor suprafeţe de teren de minim 600 mp, sau a unor 
clădiri, aflate în patrimoniu primăriei,pentru înfiinţarea de servicii sociale 
{ case de tip familial şi centre de zi), prin construirea sau modernizarea de 
imobile. 

Consiliul Local Padeş este de acord cu această solicitare, urmând să fie 
pusă la dispoziţia D.G.A.S.P.C. Gorj o suprafaţă de teren. 

Se prezintă cererea nr.5919/11.06.2019 a colectivului de cadre didactice 
de la Şcoala Gimnazială Padeş, care solicită sprijinul pentru achiziţionarea de 
cărţi pentru premierea elevilor la sfârşit de an şcolar. 

Consiliul Local este de acord cu această solicitare , urmând ca Primăria 
Padeş să facă demersurile necesare. 

Se prezintă adresa nr.3442137/03.06.2019 a Inspectoratului pentru situaţii 
de urgenţă „Lt.Col.Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj şi înregistrată la 
Primăria comunei Padeş sub nr. 5662/04.06.2019, prin care se solicită 
sprijinul cu materiale necesare pentru realizarea unei instalaţii de încălzire pe 
combustibil solid la Secţia de Pompieri Tismana. 

Consiliul Local Padeş nu este de acord cu această solicitare,deoarece nu 
dispune de suma necesară pentru achiziţionarea acestor materiale. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel arată că este necesară reparaţia 
drumului de la pod Orzeşti pâna la intersecţia cu DJ 671 (biserica Călugăreni), 
precum şi că trebuie toaletaţi pomii care încurcă vizibilitatea , luarea 
măsurilor cu privire la parcarea maşinilor în zona drumurilor de pe toată raza 
comunei. 

Domnul primar precizează că, atunci când se va repara tronsonul de drum 
DC 113 din satul Motru Sec (intersecţie DJ 671 Motru Sec până în dreptul 
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locuinţei domnului Sandu Ionel), se vor avea în vedere toate drumurile de la 
nivelul comunei care necesită mici reparaţii. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel arată că trebuie luate măsuri cu privire la 
faptul că muncitorii din cadrul societăţilor care exploatează masă lemnoasă 
de pe raza comunei Padeş, aduc şi depozitează gunoaie în fondul forestier, 
care mai târziu ajung în perimetrul satelor componente ale comunei pe albiile 
râurilor. 

Domnul primar aduce la cunoştinţa Consiliului Local că, Primăria comunei 
Padeş a încheiat un contract cu o societate care va amplasa pe raza comunei 
Padeş , containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile(pet-uri, carton, 
plastic, metal), societate care va ridica containerele ori de câte ori acestea 
vor fi pline şi le va înlocui cu altele goale, încercând astfel să conştientizeze 
cetăţenii comunei să nu mai arunce aceste deşeuri în mediul înconjurător şi 
să le depoziteze în aceste containere. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ştefănescu Gabriela 

SECRETAR, 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 


