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PROCES - VERBAL 

încheiat astăzi 22 ianuarie 2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Padeş, 
convocat în baza Dispoziţiei nr. 38/2019 emisă de către Primarul comunei Padeş, judeţul 
Gorj, şedinţa desfaşurându-şi lucrările la sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim - primar, care arată scopul pentru 
care a fost convocată şedinţa şi invită pe domnul Popescu Vi orei, 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 şi domnul Gaşpar Deneş în calitate de cetăţean al satului 
Motru - Sec, comuna Padeş. 

Domnul preşedinte Popescu Viorel, propune domnului jurist Popescu Aurel, (având 
calitatea de secretar în şedinţă ordinară prezentă, deoarece doamna secretar Argintarii Ileana 
este în concediu de odihnă) să facă prezenţa nominală a consilierilor locali. 

Domnul Popescu Aurel, face prezenţa nominală a consilierilor, constatându-se că toţi 
consilierii sunt prezenţi, şedinţa fiind legal constituită întrunind cvorumul necesar bunei 
desfăşurări a acesteia. 

Domnul Popescu Viorel preşedinte de şedinţă supune spre aprobare ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici şi 
a devizului general după achiziţia publică, pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE 
ŞI MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ PA DES, COMUNA PADES, JUDEŢUL 
GORJ,, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tehnico- economici şi a devizului 
general, după achiziţia publică, pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ŞCOALA 
PRIMARĂ CLOŞANI, COMUNA PADEŞ JUDEŢUL GORJ,, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico -economici 
şi a devizului general, după achiziţia publică, pentru obiectivul de investiţii „A LI MENTA RE 
CU APĂ STA ŢIE DE TRA TARE ŞI SISTEM CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA 
PADEŞ, JUDEŢUL GORJ,, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes public 
de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea deşeurilor menajere 
şi pentru utilizarea apei menajere de la conducta de alimentare a comunei pentru abonaţii 
persoane fizice şi juridice. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe anul 2019. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Padeş, judeţul Gor j pe anul 2019. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
administraţia publică locală pentru anul 2019. 

9. Probleme diverse. 

Domnul preşedinte supune la vot ordinea de zii, aceasta fiind aprobată în unanimitate 
de consiliul local. 

De asemenea consilierii locali se consultă dacă au obiecţii asupra procesului verbal al 
şedinţei anterioare, nelîind obiecţii şi fiind supus votului, acesta este aprobat în unanimitate. 

Se trece la prezentarea materialelor supuse dezbaterii şedinţei de Consiliu local. 

1. Domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre iniţiat privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general după achiziţia publică, pentru 
obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi Modernizare Şcoala Gimnazială Padeş, Comuna 
Padeş, Judeţul Gorj,, iar în urma celor prezentate şi supus la vot proiectul de hotărâre este 
aprobat cu un număr de 11 consilieri din 12 aflaţi în funcţie, abţinându-de domnul consilier 
Popescu Viorel. 

2. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre iniţiat privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico - economici şi a devizului generai, după achiziţia publică pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare Şcoala Primară Cloşani, Comuna Pades , judeţul 
Gorj,, 

Ca urmare celor prezentate şi supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 
un număr de 11 consilieri din 12 aflaţi în funcţie, abţinându-se domnul consilier Popescu 
Viorel. 

3. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico- economici şi a devizului general, după achiziţia publică pentru obiectivul de 
inverstiţii „Alimentare cu apă staţie de tratare şi sistem canalizare menajeră în comuna 
Padeş, Judeţul Gorj. , 

în urma celor arătate şi prezentate de domnul primar, domnul consilier Elena Cristian 
explică situaţia faptului că este necesar şi benefic pentru comuna Padeş să fie realizat un 
astfel de proiect. 

De asemenea domnul primar îl completează pe domnul consilier Elena Cristian 
menţionând că pentru realizarea acestui proiect este necesară şi înlocuirea conductei cu apă, 
pentru ca cetăţenii comunei Padeş să beneficieze de un sistem de alimentare cu apă menajeră 
în comună. 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, proiect care este aprobat în 
unanimitate de către consilierii prezenţi. 

4. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni 
şi lucrări de interes public de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar, 
fiind aprobat în unanimitate de către consilierii prezenţi. 
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5. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 
colectarea deşeurilor menajere şi pentru utilizarea apei menajere de la conducta de alimentare 
a comunei, pentru abonaţii persoane fiziceşi juridice. 

Domnul primar, îi acordă cuvântul domnului viceprimar Arginaru Mihail, care acesta 
prezintă situaţia desfăşurată în şedinţa AGA, privind stabilirea taxelor preţ pe apă şi gunoi 
menajer, după cum urmează : 

" pentru apă a fost stabilită suma de 100 lei pe an /familie, iar pentru colectarea 
deşeurilor menajere a fost stabilită suma de 3 lei de pers. /lună. 

Domnul consilier Elena Cristian explică că situaţia trebuie să fie eficientă, dar nu prin 
creşterea taxei la apă, deoarece există pierdere de apă şi nu toţi cetăţenii beneficiază de acest 
drept, folosind ca exemplu cetăţenii satului Motru - Sec, carc în situaţii de secetă şi pe timp 
de îngheţ nu beneficiază tot timpul de apa necesară în familie. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan, propune domnului primar ca pe viitor dacă se merită 
a efectua cheltuieli cu privire la investiţia aducţiunii cu apă în satul Motru Sec şi explică că 
investiţia trebuie să fie eficientă şi benefică, pentru ca toţi cetăţenii satului respectiv să 
beneficieze de apă. 

Domnul primar a menţionat că are în vedere şi va face o nouă regularizare a apei 
considerând că va merita costul necesar în vederea realizării acestei investiţii, pentru a 
asigura la toţi cetăţenii satului respectiv, apa necesară zilnic. 

Supus la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de 3 lei de locuitor/lună 
privind colectarea deşeurilor menajere, acest proiect a fost aprobat cu un număr de 11 
consilieri din 12 aliaţi în funcţie, fiind împotrivă domnul Luca Ion. 

De asemenea supus la vot privind stabilirea taxei de 100 lei pe an de familie, acest 
proiect este adoptat cu un număr de 8 consilieri din 12 aflaţi în funcţie, împotrivă fiind 
domnii consilieri, Ştefănescu Gabriela, Elena Cristian, Cîrstoniu Petre şi Nicolescu Sabin -
Gabriel. 

6. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019. 

Având în vedere cele prezentate Consiliului local şi supus la vot, proiectul de hotărâre 
este aprobat în unanimitate. 

7. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Pades, judeţul Gorj pe 
anul 2019. 

în urma cclor prezentate de domnul primar, domnul consilier Elena Cristian arată că 
cheltuielile cu personalul depăşesc 50% din bugetul local, fapt pentru carc acesta susţine că 
o parte din personalul instituţiei trebuie restructurat. 

Domnul primar prezintă organigrama şi solicită domnului consilier Elena Cristian să 
specifice ce personal trebuie restructurat, acesta refuzând spunând că nu este atributul lui 
privind restructurarea personalului. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel, roagă ca funcţionarii publici şi personalul 
contractual să fie mai atenţi în rezolvarea problemelor de zi cu zi ale cetăţeanului. 

De asemenea arată că organigrama din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Padeş este foarte bine structurată. 

Totodată mai precizează că în şedinţa viitoare, să fie prezentate consiliului local 
costurile privind iluminatul public, de asemenea cât se încasează din impozite şi taxe locale 
de la persoanele lîzice şi juridice. 
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Cu privire la reţeaua de alimentare eu apă, domnul primar solicită consiliului local 
aprobarea unui proiect privind branşarea la reţeaua de alimentare cu apă din bugetul local 
pentru locuitorii satului Apa- Neagră, iar unii dintre consilieri au menţionat că acest proiect 
să fie suportat de cetăţenii satului respectiv, aşa cum au suportat şi ceilalţi cetăţeni ai 
comunei Padeş privind branşarea la reţeaua de alimentare cu apă. . 

Supus la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţiiale aparatului de specialitate al primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj, acesta este 
aprobat cu un număr de 10 consilieri din 12 consilieri aflaţi în funcţie. 

Sunt împotrivă domnii consilieri. Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre, ambii de la 
formaţiunea politică PMP. 

8. Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice din administraţia locală pentru anul 2019. 

Supus la vot proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 consiliei din 12 
consilieri aflaţi în funcţie. 

Sunt împotrivă domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre, ambii de la 
formaţiune politică PMP. 

9. Diverse. 
Domnul Gaşpar Deneş cu domiciliul în satul Motru - Sec, comuna Padeş, judeţul 

Gorj, ridică problema situaţiei ivite cu cetăţenii ce aparţin salului Motru - Sec, sabiliţi în 
punctul numit Poiană, deoarece în urma renumerotării şi modificării nomenclatorului stradal, 
aceşti cetăţeni au fost alocaţi satului Closani, deşii au apartinut dintodeauna satului Motru -
Sec. 

Domnul Primar prezintă situaţia domnului Gaşpar Deneş cu privire la modificarea 
nomenclatorului stradal deoarece din situaţia Registrelor cadastrale din perioada anului 1987 
şi a planurilor parcelare din acelaşi an, punctul numit poiană se afla în teritoriul satului 
Cloşani. 

De asemenea domnul vieeprimar explică situaţia cetăţeanului respectiv privind 
trecerea punctului poiană de satul Cloşani, deoarece aşa cum a arătat şi domnul primar, 
această situaţie era ivită din anul 1987 din situaţia Registrelor cadastrale şi a planurilor 
parcelare, dar nimeni nu a sesizat această situaţie. 

Cu privire la situţia ivită domnul primar a promis domnului Gaşpar Deneş că se va 
deplasa la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Gorj, în vederea remedierii acesteia, 
deoarece acest cetăţean susţine că trebuie schimbate toate datele cu privire la domiciliile 
acestor cetăţeni. 

- Se pune în discuţie adresa înregistrată cu nr.246/09.01.2019 ce priveşte pe domnul 
Tică Morega, care se adresează Consiliului local al primăriei Padeş şi domnului preşedinte de 
şedinţă, că în conformitate cu normele europene este necesar construirea unei capele pentru 
decedaţi. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan arată că pe viitor construirea unei capele în comună 
este necesar, iar în completare domnul consilier Nicolescu Viorel, arată că trebuie identificat 
terenul respectiv pentru a se construi această capelă. 

Referitor la cele solicitate de domnul Tică Morega. domnul primar arată că primăria 
Padeş va sprijini cu materiale în vederea construirii acestei capele, dar această construcţie 
trebuie efectuată de Biserica Ortodoxă Română. 
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- Se pune în discuţie adresa Şcolii Gimnaziale Padeş înregistrată la primăria Comunei 
Padeş cu nr. 573/18.01.2019. adresată către Consiliul local Padeş, prin care domnul director 
Pora Constantin propune ca în proiectul de buget pe anul 2019 să cuprindeţi sumele necesare, 
conform finanţării complementare din Legea educaţiei naţionale, cu privire la cele 
menţionate în adresa respectivă. 

In urma analizării şi consultării Consiliului local cu privire la cele solicitate de domnul 
director Pora Constantin, se va emite un răspuns către acesta prin care se va menţiona ce 
responsabilităţi în revin Consiliului local privind finanţarea din bugetul local cu privire la 
cele menţionate în adresa respectivă şi ce responsabilităţi îi revin Şcolii Gimnaziale în ceeacc 
priveşte finanţarea complementară din Legea educaţiei naţionale. 

" S e pune în discuţie Comunicarea Adresă de la Tribunalul Gorj destinată Consiliului 
Local Padeş privind dosarul cu nr. 3615/95/2018 prin care angajaţii societăţii SC Padeş Util 
Srl au chemat în judecată Consiliul local în calitate de acţionar al acestei societăţi, cu privire 
la drepturile salariale restante pe care le au de încasat pe anumite perioade ai anilor 2016 si 
2018. 

Cu privire la această comunicare, domnul primar arată că în calitatc reprezentant al 
Consiliului local a formulat întâmpinare deoarece nu este obligaţia Consiliului local cu 
privire la drepturile salariale restante explicând că. Consiliul local este un organ deliberativ şi 
nu o entitate cu personalitate juridică pentru a li parte în judecată. 

" Se pune în discuţie adresa SC CONTABILITATE CORLAN SRL, înregistrată la 
Primăria Comunei Padeş cu nr.251/09.01.2019 prin care aduce la cunoştiinţă Consiliului 
Local Padeş, că începând cu data de 10.02.2019 se reziliază Contractul de prestări servicii 
nr. 172/01.10.2014, încheiat cu SC Padeş Util Srl. 

De asemenea aduce la cunoşti inţă că la data de 31.11.2018 către societatea de 
contabilitate există un debit în sumă de 9750 lei urmând ca achitarea acestei sume să se 
efectueze conform art. 4 şi art.5 din contractul de prestări servicii menţionat mai sus prin 
conciliere directă sau prin instanţa judecătorească. 

- S e P u n e în discuţie adresa de informare a Postului de Poliţie Padeş eu nr. 
528455/09.01.2019 şi înregistrată la Primăria Comunei Padeş cu nr. 278/10.01.2019 cu 
privire la organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în Comuna Padeş prin care se aduce la 
cunoştiinţă anumite infracţiuni de natură penală înregistrate în cursul anului 2018 în Comuna 
Padeş. 

" S e Pune în discuţie adresa ANAF şi înregistrată la Primăria Comunei Padeş eu nr. 
149/07.01.2019, prin care se aduce la cunoştiinţă Consiliului Local înfiinţarea popririi asupra 
sumelor datorate debitorului de către terţi. 

Consiliul local ia act despre măsura de poprire a ANAF- S.F. Motru, cu privire la 
sumele datorate debitorului de către terţi. 

-Se pune în discuţie adresa înregistrată la Primăria Comunei Padeş cu nr. 
148/07.01.2019 a domnului Semcnescu Nicolae. cu domiciliul în satul Călugăreni", comuna 
Padeş, judeţul Gorj, prin care solicită să-i comunicăm stadiul procedurii concesionării 
parcelei de teren cu suprafaţa de 108 mp, adiacentă parcelei concesionate în anul 2007, 
solicitată prin cererea cu nr. 4420/14.05.2018. 
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Consiliul local hotărăşte şi revine la adresa cu nr. 5022/06.06.2018 cu o nouă adresă 
către domnul Semenescu Nicolac prin care îi va aduce la cunoştiinţă că nu mai aprobă 
concesionarea supreleţei de teren de 108 mp. de asemenea nu va mai fi supus conccsionării 
nici o suprafaţă de teren care aparţine U.A.T.C. Padeş. 

-Se pune în discuţie adresa cu nr. 1051/10.12.2018 a societătii SC ROMANIAN 
AMERICAN I N V E S I M E N T COMPANY SRL şi înregistrată la Primăria Comunei Padeş eu 
nr. 11.009/13.12.2018, prin care aduce la cunoştiinţă că doresc prelungirea contractului de 
închiriere nr. 1/06.01.2014 pentru spaţiul situat în incinta Şcolii Gimnaziale Apa - Neagră. 

Conslilul local hotărăşte prelungirea contractului de închiriere pe un an de zile 
calendaristic (anul - 2019). 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Popcstu Vi orei 

SECRETAR 
Consilier Juridic 

Popescu Aurel 
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