
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Wr. 8092 din 30,08.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 29 august 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.164 din 23.08.2019 , 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 arată că, 
doamna Ştefănescu Gabriela, preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 
alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a 
prezidat şi condus lucrările Consiliului local pe o perioada de 3(trei) luni , 
situaţie faţă de care este necesară alegerea unui nou preşedinte de şedinţă. 

Este propus domnul Cîlcioi Vasilică , propunere care fiind supusă 
votului este aprobată în unanimitate de cei 12 consilieri în funcţie. 

Domnul Antonie Serafim,primarul comunei Padeş invită pe domnul 
Cîlcioi Vasilică 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 constituirea şi stabilirea componenţei 
echipei mobile ce va asigura intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 1/2019 privind 
acoperirea deficitului bugetului local al anului 2018 şi utilizarea excedentului 
cumulat al bugetului local al comunei Padeş; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului folcloric-
concurs „RICĂ ARGINTARI)" la Căminul Cultural Cloşani, în data de 26 
octombrie 2019; 

4.Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL SRL . 
5.Probleme Diverse. 



înscrise pe ordinea de zi. 
Domnul primar Antonie Serafim propune Consiliului Local introducerea 

pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
al comunei Padeş, având în vedere că Comunei Padeş i-a fost repartizată o 
sumă de bani de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. 

Consilieri locali sunt de acord cu introducerea pe ordine de zi a 
proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş. 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate de către 
consilierii locali prezenţi. 

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra proceselor 
verbale al şedinţelor anterioarei ordinară şi de îndată) , nefiind obiecţii şi 
fiind supuse votului, acestea sunt aprobate în unanimitate de către consilieri 
locali prezenţi. 

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

hotărâre privind constituirea şi stabilirea componenţei echipei mobile ce va 
asigura intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică , referatul de 
aprobare ,raportul de specialitate întocmit în acest sens, precum şi referatul 
compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arată că prin Ordinul 
nr.2525/2019 emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, se stabileşte în 
sarcina autorităţilor locale obligaţia de a constitui o echipă mobilă care să 
asigure eficienţa,operativitatea şi permanenţa în cea ce priveşte intervenţia 
de urgenţă în cazuri de violenţă domestică. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei propune Consiliului Local ca 
din echipa mobilă să facă parte: 

- Orzescu Daniela - consilier principal, compartimentul de asistenţă 
socială - coordonator echipă mobilă 

- Stanciu Fanela- asistent comunitar -membru 
- Luca Ion - poliţist local -membru 
- Elena Gheorghe-poliţist local-membru 
- Ecobescu Adrian Grigore -consilier primar-membru 
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 modificarea H.C.L. nr.1/2019 privind acoperirea deficitului 
bugetului local al anului 2018 şi utilizarea excedentului cumulat al bugetului 



local al comunei Padeş, referatul de aprobare,raportul de specialitate 
întocmit în acest sens. 

Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş ,arată că Consiliul 
Local a hotărât la începutul anului acoperirea definitivă a deficitului bugetului 
local al anului 2018 şi utilizarea excedentului cumulat al bugetului comunei 
Padeş pentru anumite investiţii, iar în cadrul şedinţelor anterioare ale 
consiliului local a fost aprobată ca investiţie - lucrarea de întreţinere a DC118-
prin turnare de covor asfaltic, fiind necesară repartizarea unei sume pentru 
această investiţie şi includerea acestei în anexa privind utilizarea 
excedentului. 

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

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului folcloric-concurs , RICĂ 
ARGINTARII" la Căminul Cultural Cloşani , în data de 26 octombrie 2019, 
referatul de aprobare,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului Local ca acest 
proiect să fie aprobat sub titulatura de Festivalul folcloric „RICĂ 
ARGINTARII", în memoria profesorului Rică Argintaru care a promovat şi 
cultivat interesul pentru obiceiurile tradiţionale şi folclorul autentic în rândul 
tinerei generaţii, manifestare care se va desfăşura în fiecare an în data de 26 
octombrie, deoarece organizarea unui festival concurs are costuri foarte 
mari. 

Domnul viceprimar Arginatru Mihail propune ca pentru acest eveniment 
să fie aprobată suma de 2500 lei, consilierii locali fiind de acord cu această 
sumă. 

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

4. Domnul Antonie Serafim , primarul comunei Padeş prezintă 
proiectul de hotărâre privind 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, având în vedere că Comunei 
Padeş i-a fost repartizată o suma de 13 mii lei de către Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, sumă ce va fi repartizată pentru 
branşamentele la reţeaua de apă din satul Apa Neagră. 



Domnul primar, Antonie Serafim propune consiliului local modificarea 
listei obiectivelor de investiţii cu privire la diminuarea unor sume pentru a 
putea fi suplimentată suma necesară la branşamentele la reţeaua de apă din 
satul Apa Neagră. 

lomnul primar arată că până în prezent sunt realizate aproximativ 115 
branşamente la reţeaua de apă în satul Apa Neagră. 

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

Domnul primar, Antonie Serafim prezintă Consiliului Local stadiul 
lucrărilor care se desfăşoară la obiectivele de investiţii la nivelul comunei 
Padeş: - covorul asfaltic este turnat în proporţie de aproximativ 80%, în 
momentul de faţă se lucrează la amenajarea rigolelor în satul Cloşani spre 
Motru Sec; 
- s-a introdus conducta de distribuţie a apei pe tronsonul de la Sandu Ionel 
până la podul peste râul Motru ,urmând să fi introdusă şi tronsonul până la 
drumul judeţean; 
-a iosî introdusă conducta de distribuţie pe DS 20, tronsonul de la Ivaşcu 
Angelica la Dragotă Mariana 
-se va tyrma primul strat al covorului asfaltic pe DS 20 anul acesta , urmând ca 
stratul de uzuri să fie turnat anul viitor; 
-Ia şcoala primară Cloşani se lucrează într-un ritm bun , constructorul fiind în 
grafic, nu se va schimba arhitectura şcolii, vor fi grupuri sanitare în interiorul 
clădirii; 
- la şcoala gimnazială Padeş constructorul a suspendat lucrările din cauza 
nemutării arhivei, a biroului de calculatoare.în acest moment s-a amenajat un 
spaţiu pentru arhivă la şcoala Călugăreni. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel arată că în cadrul consiliului de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş s-a stabilit programul cursurilor 
pentru elevii din comuna Padeş. 

Se va înainta o adresa la Inspectoratul Şcolar cu privire la mutarea elevilor 
de la Şcoala primară Cloşani la Şcoala Gimnazială Motru-Sec, pentru ca elevi 
de la această şcoală să îşi defăşoare cursurile în incinta Căminului Cultural 
Cloşani. 

Domnul consilier Elena Cristian arată că trebuie demarată procedura pentru 
organizarea concursului pentru postul de secretar şi precizează că în cel mai 
scurt timp va depune un proiect de hotărâre de schimbare a vîceprimaruiui. 



5. Analiza economico -financiară a S.C. PADEŞ UTIL S i l . 
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, precum şi domnul Gavrilescu Vasile din partea SC 
PADl£Ş UTIL SRL 

Domnul primar, Antonie Serafim solicită consilierilor locali din Consiliul 
Local să hotărască soarta acestei societăţi, deoarece în momentul de faţă 
aceasta funcţionează cu doi salariaţi, un şofer şi un muncitor. 

Se prezintă Consiliului Local următoarele documente: 
-Cererea nr. 7670/19.08.2019 a domnului Bumbăcel Constantin prin solicită 
eliberarea unei adeverinţe cu perioada lucrată pentru casa de pensii; 
-situaţia economic-financiară a SC PADEŞ UTIL SRL la data de 31.05.2019 , 
înregistrată la Primăria comunei Padeş sub nr. 7148/25.07.2019; 
-referatul nr. 5219/21.05.2019 al consilierului juridic din aparatul de 
specialitate al primarului cu privire la contractul de prestări servicii ce 
urmează să fie încheiat între SC PADEŞ UTIL SRL şi SC CONTABILITATE CORLAN 
SRL; 
-adresa SC PADES UTIL SRL nr.23/20.05.2019 şi înregistrată la Primăria 
comunei Padeş sub nr. 51698/20.05.2019 cu privire la contractual de prestări 
servicii ce urmează să fie încheiat între SC PADEŞ UTIL SRL şi SC 
CONTABILITATE CORLAN SRL; 
-adresele B.E.J Enea M.Marian înregistrate la Primăria comunei Padeş sub nr. 
5330/24.05.2019 şi 6683/08.07.2019 cu privire la executarea silită pentru 
suma de 4052,28 lei; 
-Sentinţa civilă nr. 293/22.04.2019 prin care SC PADES UTIL SRL este obligată 
să achite drepturile salariale reclamanţilor (salariaţi ai societăţi); 

Consiliul local ia act de documentele prezentate, urmând ca în A.G.A. a 
societăţii SC PADEŞ UTIL SRL ,să se discute în detaliu documentele prezentate. 

5. Se trece la probleme diverse. 
Se prezintă adresa nr.2512/22.08.2019 a SC RCS&RDS SA care solicită 

închirierea unei suprafeţe de teren de aproximativ 5 mp în localitatea Cerna 
Sat pentru montarea unui shelter cu echipamente tehnice aferente reţelei de 
telefonie mobilă. 

Consiliul Local este de acord cu montarea acestui shelter pe pilonul SNR 
existent, situat în incinta fostei şcoli primare. 



Se prezintă adresa nr.7052/03.07.2019 a Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură- Centrul Judeţean Gorj referitoare la preluarea unor bunuri 
disponibile conform H.G. nr. 841/1995 . 

s «; .siliul local ia act de respectiva adresă. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cîlcioi Vasilică 

SECRETAR, 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 


