
ROMÂiSitA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr.3097 din 29.03.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 28 martie 2019 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.68 din 22.03.2019 , 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, primar, care a ra tă 

scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invita pe doamna Rogobete 

Mariana , preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.35 din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, sa preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

La şedinţă participă şi domnul Bumbăcel Constantin , administrator al 

SC PADEŞ UTIL SRL 
Doamna Rogobete Mariana, preşedinte de şedinţă, propune doamnei 

Argintam Ileana, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a consilierilor 
locali care participă la şedinţă, constatându-se că sunt absenţi domnii 
popescu Viorel şi Arjocu Marius. 

Doamna Argintaru Ileana, secretarul comunei Padeş arată că, şedinţa 
este legal constituită întrunind cvorumul necesar bunei desfăşurări. 

Doamna Rogobete Mariana, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş , judeţul 
Gorj. 

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea a unui 
număr de 3(trei) autoturisme aflate în proprietatea UAT Padeş . 

3 proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional la contractual 
d e prestări servicii de salubrizare încheiat între SC PADEŞ UTIL şi UAT Padeş. 

4.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de mandat pe o 
perioadă de patru luni a administratorului SC PADEŞ UTIL SRL 

5.Probleme diverse. 
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Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 

înscrise pe ordinea de zi. Se constată că nu sunt alte probele care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

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

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesului 
verbal al şedinţei anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta 
este aprobat în unanimitate. 

1.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pen t ru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş , judeţul Gorj , anexa 
care face parte integrantă şi expunerea de motive. 

Domnul primar ţinând cont de complexitatea muncii şi a răspunderii în 
cadrul compartimentelor , în scopul îmbunătăţirii durabile a capacităţii 
administraţiei publice locale şi creşterii calităţii şi eficienţei furnizării de 
servicii publice , propune reorganizarea activităţii Primăriei Comunei Padeş, 
cu aprobarea organigramei , a statului de funcţii , a statului de personal, a 

numărului de personal şi a funcţiilor publice repartizate pe clase , grade 
profesionale ale aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează: 

- Se desfiinţează funcţia publică vacant Inspector debutant 
Compartiment financiar -contabil; 

- Se înfiinţează funcţia publică de execuţie vacant Politist local asistent 
în cadrul Serviciului Public Poliţie Locală; 

_ Se reorganizează compartimentele fond funciar şi agricultură într-un 
singur compartiment, Compartiment agricultură şi fond; 

_ se transformă funcţia publică vacantă de consilier 1 asistent în funcţia 
de consilier I superior din cadrul Compartimentului Agricultură şi Fond 
funciar. 

Noua dimensionare a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale are 

în vedere respectarea următoarelor principii: 
_ Structura organizatorică să fie simplă şi clară , să acopere toate 

activităţile pe care le desfăşoară în present; 
_ Atibuţiile şi condiţiile specific fiecărui post să acopere toate 

competentele de la nivelul administraţiei publice locale; 
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- Numărul nivelelor de autoritate să fie minim pentru a se elimina 

barierele de comunicare şi de asumare a responsabilităţii. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 6 

voturi pentru , 3 voturi împotrivă (domnii Elena Cristian, Cârstoniu Dan si 
Grstoniu Petre) şi o abţinere (domnul Nicolescu Sabin-Gabriel) din totalul 
consilerilor prezenţi. 

2.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea a unui număr de 3(trei) 
autoturisme aflate în proprietatea UAT Padeş , Anexa care face parte 
integranta şi expunerea de motive. 

Casarea mijloacelor fixe este necesară deoarece mijloacele fixe au un 
stadiu avansat de uzură fizică şi morală , utilizarea este imposibilă , de 
asemenea nu pot fi recondiţionate şi propune predarea acestora la REMAT . 

Consilierii sunt de acord cu propunerea primarului. 
Supus votului, proiectul de hotarare este aprobat în unanimitate de 

consilierii prezenţi. 
3 . Domnul Antonie Serafim , primarul comunei, prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la contractual de prestări servicii 
de salubrizare încheiat între SC PADEŞ UTIL SRL şi UAT Padeş şi expunerea de 
motive. 

Domnul Bumbăcel Constantin, administrator al SC PADEŞ UTIL SRL , 
prezintă situaţia încasărilor şi cheltuielilor. 

Având în vedere referatul n r . 2 6 6 8 / 2 0 1 9 întocmit de administratorul SC 
PADES UTIL SRL de modificare a Contractului de prestări servicii de 
salubrizare nr .116/21 . 04 .2016 încheiat între SC PADES UTIL SRL şi COMUNA 
PADEŞ şi notificarea transmisa de POLARIS MEDIU SRL prin care se comunică 
majorarea tarifelor de depozitare a deşeurilor menajere cât şi cantitatea 
mare de deşeuri colectată de pe raza comunei , domnul primar propune 
aprobarea Actului Adiţional la contractual de prestări servicii de salubrizare 
încheiat între SC PADEŞ UTIL şi UAT Padeş în valoare de 2000 lei/luna. 

Domnul Nicolescu Viorel propune suma de 2500 lei/luna. 
Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu propunerea 

domnului Nicolescu Viorel. 
Domnul primar propune achitarea plătii în avans către SC PADES 

UTIL SRL. 
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Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu propunerea 

primarului cu condiţia de a adăuga în Actul Adiţional nr.l la Contractul de 
prestări servicii de salubrizare nr.l 16/21.04.2016 "Art. 3 (2) Plata în avans 

până la 30%". 
Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat în unanimitate de 

consilierii prezenţi. 
4.Domnul Argintaru Mihail, viceprimar, prezintă proiectul de ho tă râ re 

privind prelungirea contractului de mandat pe o perioadă de patru luni a 
administratorului SC PADEŞ UTIL SRL, Hotararea nr.8/2019 AGA şi expunerea 
de motive. 

Domnul Elena Cristian propune să se organizeze conscurs pentru postul 

de administrator al SC PADEŞ UTIL SRL 
Supus votului, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

consilierii prezenţi. 
D o m n u l Bumbăcel Constantin informeaza Consiliul Local că începând 

cu data de 12 aprilie 2019 va demisiona . 
5.Probleme diverse. 
Se pune în discuţie Notificarea de deschidere a procedurii de angajare 

a răspunderii solidare în conformitate cu dispoziţiile art.25 si art. 26 din Codul 
de procedura fiscala şi convocare de audiere nr.GJ 105312 din 22.02.2019 a 

Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj - Serviciul Fiscal Orasenesc 
Motru , înregistrată la Primăria Comunei Pades sub nr.1900/28.02.2019 
privind debitorul SC PADES UTIL SRL 

Consiliul local ia act de cele prezentate în notificare. 
Se pune în discuţie Notificarea de deschidere a procedurii de angajare 

a răspunderii solidare în conformitate cu dispoziţiile art.25 si art. 26 din Codul 
d e procedura fiscala şi convocare de audiere nr.GJ 1 0 6 9 2 2 din 11.03.2019 a 
Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj - Serviciul Fiscal Orasenesc 
ft/lotru , înregistrată la Primăria Comunei Pades sub n r . 2 5 2 8 / 1 4 . 0 3 . 2 0 1 9 

privind debitorul SC PADES UTIL SRL 
Consiliul local ia act de cele prezentate în notificare. 
Se prezintă cererea nr. 2905/27.03.2019 a membrilor Consiliului 

Parohial ai Parohiei Călugăreni , cât şi preotul Popa Mihai -Ionel prin care 
solicită sprijin financiar în cuantum de 5000 lei pentru instalaţia de 
termoficare a Bisericii din satul Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj. 
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Consiliul local este de acord în unanimitate cu cele solicitate în limita 
bugetului local. 

Se pune în discuţie adresa nr .527/26.03.2019 a Curţii de Conturi a 
României - Camera de Conturi Gorj , înregistrată la Primăria Comunei Padeş 

sub n r . 2 9 7 6 / 2 8 . 0 3 . 2 0 1 9 , prin care ne informează ca Hotărârea Plenului Curţii 
de Conturi nr .581/19.12.2018 au fost aprobate Rapoartele privind finanţele 
publice locale pe anul 2017, întocmite la nivelul judeţelor şi sunt postate pe 
pagina oficiala de internet a Curţii de Conturi. 

Consiliul local ia act de cele prezentate în adresa Camerei de Conturi 

Se prezintă cererea nr .2909/27.03.2019 a numitului Băloi Victor-
Daniel , administrator al SC COSTVIC SRL , cu domiciliul în satul Călugăreni, 
comuna Pades, judeţul Gorj, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe 
de 200 mp , teren aflat în spatele clădirii Restaurant Casa Verde din satul Apa-
Neagră, comuna Pades, judeţul Gorj. 

Consilierii locali nu sunt de acord cu concesionarea acestei suprafeţe, 
abtinându-se domnul Elena Cristian. 

Se prezintă adresa nr .799/25.03.2019 a SC RCS&RDS cu sediul în 
Bucureşti, Str. Dr.Staicovici, nr.75, Sector 5 , , înregistrată la Primăria Comunei 
Pades sub nr .995/31.01.2019, prin care solicită închirierea unui spaţiu cu 
intrare separată situat în incinta fostei "Grădiniţe Călugăreni" necesar pentru 
montarea teporară a echipamentelor tehnice aferente reţelei de telefonie 
fixă , internet şi telefonie mobilă ce deserveste clienţii din comuna Pades , 
judeţul Gorj. 

Consilierii locali sunt de acord cu închirierea acestui spaţiu. 
Se prezintă adresa nr.2904/27.03.2019 a PFA Popescu D. Mirela cu 

sediul în Oraşul Tismana , Sat Pocruia , judeţul Gorj , prin care solicită 
amplasarea unui distribuitor automat pentru preparat băuturi calde în incinta 
Scolii Generale Motru-Sec, Comuna Padeş, judeţul Gorj. 

Consiliul local nu este de acord cu cele solicitate. 
Domnul primar prezintă Devizul General privind cheltuielile necesare 

realizării execuţiei de branşamente de apă în satul Apa-Neagră. 
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Consiliul local a fost de acord cu valoarea 159297,85 lei , valoare fără 

TVA, pentru realizarea acestor branşamente şi recomandă să fie prinsă în lista 
de investitii a bugetului local. 

Din cadrul acestui deviz , materialele vor fi achiziţionate de Primaria 
Pades, iar manopera va fi efectuată si decontată SC PADES UTIL SRL 

Se prezintă Protocolul de Cooperare între Inspectoratul de Poliţie 
judeţean Gorj şi Consiliul local al Comunei Padeş, avand în vedere prevederile 
Legii nr.155/2010, privind înfiinţarea Poliţiei Locale , Hotărârii Guvernului 
R o m ân ie i nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare al Poliţiei Române şi Hotărârii Guvernului României 
nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi 
in te rne lo r de realizare a ordinii şi siguranţei publice , p e n t r u creşterea 
siguranţei cetateanului şi prevenirea criminalităţii stradale , Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr.60/2010, modificat de OMAI 
1 1 8 / 2 0 1 8 se întocmeşte prezentul Protocol de Cooperare , scopul aces tu ia îl 
reprez in tă creşterea eficientiei acţiunilor desfăsurate în comun pentru 
asigurarea climatului de ordine şi siguranţa publica , în zonele stabilite prin 
Planul integrat de ordine şi siguranţă publică al comunei Pades, precum şi cu 
ocazia adunarilor publice , mitingurilor , manifestărilor cultural-artistice şi 
sportive , organizate la nivel local , precum şi a eficientei acţiunilor 
desfasurate pentru diminuarea şi/sau înlăturarea consecinţelor dezastrelor 
naturale , tehnologice , de mediu sau complexe produse pe raza comunei 
Pades, judeţul Gorj. 

Consiliul local este de acord în unanimitate cu încheierea Protocolului 
de Cooperare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj şi Consiliul local al 
Comunei Padeş . 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
ROGOBETE MARIANA 


