
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 5335 din 24.05.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 23 mai 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.110 din 16.05.2019 , 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 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, 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 propusă doamna Ştefănescu Gabriela , propunere care fiind 
supusă votului este aprobată în unanimitate de cei 11 consilieri în funcţie. 

La şedinţă mai participă şi domnul Arjocu Tudorel ,următorul supleant 
de pe lista candidaţilor la funcţia de consilier local din Consiliul Local Padeş 
din partea UNPR la alegerile locale din 5 iunie 2016, care urmează să fie 
validat în funcţia de consilier local ,în urma demisiei domnului Nicolescu 
Sabin Gabriel din funcţia de consilier local. 

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 în funcţie. 

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 constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului 
Nicolescu Sabin Gabriel. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Arjocu Tudorel 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

¿L Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr. 
19/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 
general actualizat Ia obiectul de investiţii "REABILITARE Şl 
MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL 
GORJ". 
ii. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
şi a devizului general actualizat la obiectul de investiţii "REABILITARE Şi 
MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ". 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Padeş în cadrul 
Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 
gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei 
electrice. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate 
de către Primăria comunei Padeşjudeţul Gorj cu ocazia sărbătorii 
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI- FESTIVAL *HORA DE POMANĂ* - şi desfăşurării 
Ti i bune condiţii a Manifestării cultural- evocatoare - IMN PENTRU 
DOMNUL TUDOR- IUNIE 2019-198 de ani de la Revoluţia lui Tudor 
Vladimirescu pornită din Câmpia Padeşului. 
8. Probleme diverse. 

Consilierii locali propun să fie luate în discuţie spre aprobare proiectul 
de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nicolescu Sabin 
Gabriel şi proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Arjocu Tudorel, pentru a da posibilitatea noului consilier ce 
urmează să fie validat să participe şi să-şi exprime votul asupra problemelor 
supuse dezbaterilor consiliului local. 

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 în funcţie. 

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 consilieri locali în funcţie. 



1.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier local al domnului Nicolescu Sabin Gabriel, 
expunerea de motive şi raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Consilieri locali din cadrul Consiliului local Padeş luând act de încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local 
al domnului Nicolescu Sabin Gabriel , declară vacant locul de consilier local 
ocupat de acesta. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat de cei 11 consilieri în 
funcţie. 

2.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Arjocu 
Tudorel, expunerea de motive şi raportul de specialitate întocmit în acest 
sens, precum şi adresa nr.64/14.05.2019 a Uniunii Naţionale pentru Progresul 
României, Organizaţia Judeţeană Gorj care înştiinţează Consiliul Local Padeş 
că domnul Nicolescu Sabin Gabriel şi-a dat demisia din calitatea de membru 
UNPR, fapt ce impune înlocuirea acestuia din structura Consiliului Local 
Padeş,, urmând a fi validat în locul acestuia domnul Arjocu Tudorel, următorul 
supleant de pe lista candidaţilor la funcţia de consilier local din Consiliul Local 
al comunei Padeş din partea UNPR la alegerile locale din 5 iunie 2016. 

Comisia de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului 
Local Padeş , validează mandatul de consilier al domnului Arjocu Tudorel şi 
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat de cei 11 consilieri în 
funcţie, domnul Arjocu Tudorel depunând în faţa Consiliului Local Padeş 
jurământul de credinţă potrivit legislaţiei în vigoare. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, expunerea de 
motiva întocmită în acest sens, precum şi raportul de specialitate al 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş, 
precizând ca această rectificare este făcută pentru a asigura sumele necesare 
desfăşurării în bune condiţii a sărbătorii ÎNĂLŢAREA DOMNULUI- FESTIVAL 
*HORA DE POMANĂ* - şi desfăşurării în bune condiţii a Manifestării cultural-
evocatoare- IMN PENTRU DOMNUL TUDOR- IUNIE 2019-198 de ani de la 
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu pornită din Câmpia Padeşului. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate cei 12 
consilieri în funcţie . 
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C Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş nr. 19/2019 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general actualizat la 
obiectivul de investiţii "REABILITARE Şl MODERNIZARE ŞCOAlă GIMNAZIALĂ 
PADEŞ,COMUNA PADEŞ,JUDEJUL GORJ " , şi expunerea de motive întocmită 
în acest sens, precum şi raportul de specialitate al compartimentelor din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 
voturi pentru si 2 voturi împotrivă, împotrivă fiind domnii consilieri Elena 
Cristian şi Cîrstoniu Petre. Domnul Elena Cristian consideră că trebuia 
prezentată consiliului local toată documentaţia aferentă acestui proiect 
pentru a fi analizată . 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, precizează că aceste proiecte 
au fost discutate în cadrul consiliului local, şi cu toate acestea domnul Elena 
Cristian este împotriva tuturor investiţiilor de pe raza comunei. 

5. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 
general actualizat la obiectivul de investiţii "REABILITARE Şl MODERNIZARE 
DISPENSAR MEDICAL ,COMUNA PADEŞ,JUDEŢUL GORJ " , şi expunerea de 
motive întocmită în acest sens, precum şi raportul de specialitate al 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru si 2 voturi împotrivă, împotrivă fiind domnii consilieri Elena Cristian şi 
Cîrstoniu Petre. Domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre consideră 
că trebuia avută o dezbatere pe acest proiect, prezentată documentaţia. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei face precizarea că 
documentaţia aferentă proiectelor de investiţii care se derulează la nivelul 
comunei Padeş, poate fi pusă oricând la dispoziţia consilierilor locali spre a fi 
analizată. 

6. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea participării UAT Padeş în cadrul Programului 
privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 
neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, expunerea de 
motive , raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel este de acord cu participarea la acest 
proiect, cu respectarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea 
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de sisteme fotovoltoice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de 
distribuţie a energiei electrice,precizând că nu se face răspunzător pentru 
stabilirea şi localizarea celor 40 de gospodării pentru care se asigură finanţare 
în cadru! acestui program la nivelul comunei Padeş. 

Domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre sunt de acord şi susţin 
motivarea făcută de domnul consilier Nicolescu Viorel. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de cei 
12 consilieri în funcţie. 

7. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate de către Primăria 
comunei Padeş,judeţul Gorj cu ocazia sărbătorii ÎNĂLŢAREA DOMNULUI-
FESTIVAL *HORA DE POMANĂ* - şi desfăşurării în bune condiţii a Manifestării 
cultural- evocatoare - IMN PENTRU DOMNUL TUDOR- IUNIE 2019-198 de ani 
de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu pornită din Câmpia Padeşului, 
expunerea de motive , raportul de specialitate al compartimentului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei propune consiliului local ca 
pentru sărbătoarea-ÎNĂLŢAREA DOMNULUI- FESTIVAL *HORA DE POMANĂ* , 
să fie alocată suma de 2500 /ei, iar pentru Manifestarea cultural- evocatoare 
- IMN PENTRU DOMNUL TUDOR- IUNIE 2019-198 de ani de la Revoluţia lui 
Tudor Vladimirescu pornită din Câmpia Padeşului să fie alocată suma de 
25000 /ei. 

Consilieri locali sunt de acord cu propunerea făcută de domnul primar 
Antonie Serafim. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de cei 12 
consilieri în funcţie. 

8. Se trece la probleme diverse: 
Se prezintă adresa nr. 41/15.05.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare Gorj prin care 
se aduce la cunoştinţa Consiliului Local că începând cu data de 15.05.2019 a 
fost semnat „Contractul de achiziţie publică a serviciului de salubrizare-
activităţi de colectare separate/transport separate/depozitare a deşeurilor 
menajere şi similar din UAT-uri membre ale ADIS- GORJ,judeţul Gorj" între 
ADIS-GORJ şi S.C. Supercom S.A. 

Consiliul Local ia act de adresa respectivă privind încheierea acestui 
contract urmând să mai discute pe această temă. 

Se pune în discuţie Decizia de angajare a răspunderii solidare în situaţia 
atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 25 alîn.(2) lit. d) din Legea 
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207/2015 privind Codul de procedură fiscal, a Comunei Padeş, CUI 4898932 
pentru suma de 70434 lei , având sediul în comuna Padeş, sat Călugăreni, 
judeţul Gorj nr.GJ-1100264/11.04.2019 a Agenţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Gorj- Serviciul Fiscal Orăşenesc Motru, înregistrată la Primaria 
comunei Padeş sub nr.4816/09.05.2019 privind debitorul SC PADEŞ UTIL SRL. 

Consiliul local ia act de cele prezentate în decizie. 
Se pune în discuţie Adresa de înfinţare a propririi asupra sumelor datorate 

debitorului către terţi -Dosar de executare nr. 2052, nr. 111544/02.05.2019 a 
Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj- Serviciul Fiscal Orăşenesc Motru, 
înregistrată la Primaria comunei Padeş sub nr.4815/09.05.2019 privind 
debitorul SC PADEŞ UTIL SRL. 

Consiliul local ia act de cele prezentate în adresă. 
Domnul consilier Popescu Viorel arată că trebuie prezentată situaţia 

financiară reală a SC PADEŞ UTIL SRL 
Se va convoca o şedinţă pentru a discuta şi găsi soluţii pentru SC PADEŞ UTIL 

SRL, prin prezentarea unui plan de reorganizare a societăţii. 
Se pune în discuţie cererea nr. 5078/17.05.2019 a mai multor cetăţeni din 

satul IViotru-Sec care solicită sprijin pentru procurarea unei cantităţi de 250 
litri motorină necesară pentru amenajarea unui drum către proprietăţile lor. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate. 
Domnul Antonie Serafim primarul comunei Padeş cere acordul consiliului 

local pentru repararea tronsonului de drum DC 118 de la intersecţie DJ 671 
Motru -Sec până în dreptul locuinţei domnului Sandu Ionel prin aşternerea 
unui covor asfaltic, precum şi pentru găsirea unui furnizor de servicii la un 
preţ acceptabil. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate de domnul primar. 
Domnul consilier Nicolescu Viorel arată că este necesară şi reparaţia 

drumului de la pod Orzeşti pâna la intersecţia cu DJ 671 (biserica Călugăreni), 
precum şi că trebuie toaletaţi aninii care încurcă vizibilitatea în dreptul 
podului de la Orzeşti. 

Se pune în discuţie cererea nr. 5001/14.05.2019 a domnului Ghiţulescu 
Daniel Răzvan care solicită acordarea unei locuinţe de serviciu ,deoarece 
începând cu data de 01.05.2019 a fost repartizat să îşi desfăşoare activitatea 
în cadrul Postului de Poliţie Padeş în funcţia de ajutor şef post. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate. 
Se pune în discuţie cererea nr. 4846/10.05.2019 a doamnei Sarcină Felicia-

Carmen instructor al Ansamblului de datini şi obiceiuri populare „Roua-
Cloşani" care solicită punerea la dispoziţie a unui spaţiu în cadrul Căminului 



Cultural Cloşanî pentru repetiţii şi pentru amenajarea unui mic muzeu cu 
obiecte vechi tradiţionale. 

Consiliul local este de acord cu punerea la dispoziţie unui spaţiu pentru 
desfăşurarea de repetiţii, dar nu este de acord cu punerea la dispoziţie a unui 
spaţiu pentru muzeu. 

Se pune în discuţie cererea nr. 4557/06.05.2019 a domnului Opriţescu Ion 
din satul Orzeşti, comuna Padeş, judeţul Gorj, care solicită păşunarea cu 800 
de oi în muntele Radoteasa , 

Consiliul local nu mai deţine goluri alpine întrucât acestea au făcut obiectul 
legilor fondului funciar, fiind reconstituite sau în curs de reconstituire foştilor 
proprietari sau moştenitorilor acestora. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ştefănescu Gabriela 

SECRETAR, 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 
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