
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 7204 din 11.06.2020 

încheiat astăzi 04.06.2020 în şedinţă extraordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 142 din 02.06.2020 , emisă de către primarul 
comunei Padeş, judeţul Gorj. 

Şedinţa este deschisă de domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe domnul 
consilier Arjocu Tudorel, preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 alin. (1) 
din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, să preia 
conducerea lucrărilor şedinţei. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel, 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 10 
consilieri, lipsind de la această şedinţă doamna consilier Rogobete Mariana şi 
domnul consilier Nicolescu Viorel. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată că, 
şedinţa este legal constituită întrunind cvorumul necesar bunei desfăşurări. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş 
nr. 30/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse sociale 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

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 ordinare anterioare, nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta este 
aprobat în unanimitate de către consilieri locali prezenţi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Argintaru Mihail, viceprimarul comunei, prezintă proiectul de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş nr. 30/30.04.2020 
privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse sociale acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate întocmit în acest sens. 
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Domnul viceprimar arată că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat având în 
vedere că Instituţia Prefectului -Judeţul Gorj a solicitat modificarea HCL Padeş nr. 
30/2020, aceasta nu respectă prevederile legale, deoarece trebuie stabilit de către 
Consiliul Loca! un număr total de burse şcolare, precum şi cuantumul acestora. 

Aşa cum a fost stabilit în cadrul şedinţei ordinare din data de 28.05.2020 , au 
fost înaintate către Şcoala Gimnazială Padeş adresele nr.6697/29.05.2020 şi 
6801/02.06.2020 prin care a fost solicitată o situaţie cu numărul de beneficiari ale 
căror dosare au fost declarate eligibile la termenul şi metodologia şi calendarul de 
acordare prevăzute în Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a criteriilor specifice de acordare a 
burselor stabilite în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, de către 
Comisia de acordare a burselor şcolare numită prin decizia directorului Şcolii 
Gimnaziale Padeş, astfel încât Consiliul Local Padeş să poată lua o hotărâre cu 
privire la stabilirea numărului şi cuantumului acestor burse. 

Şcoala Gimnazială Padeş a înaintat adresa cu nr. 602/04.05.2020, prin care 
aduce la cunoştinţă că prin adresa Primăriei Padeş nr. 2313/17.02.2020 a fost 
alocată şcolii, în anul 2020 suma de 12 mii lei doar pentru bursele sociale, 
solicitând totodată să fie repartizate fonduri pentru toate categoriile de burse, 
precum şi stabilirea cuantumului lunar ai acestor burse. Prin această adresă a fost 
precizat faptul că au fost aprobate un număr de 20 dosare ale beneficiarilor de 
burse sociale. 

Domnul consilier Elena Cristian precizează că modalitatea de acordare a 
burselor este reglementată de legislaţie, consiliul local trebuie să stabilească un 
cuantum pentru fiecare bursă, aprobată o sumă pentru aceste burse, urmată apoi 
de o rectificare a bugetului local pentru a fi asigurată suma necesară. 

Domnul consilier Arjocu Marius întreabă dacă în anii anteriori au fost alocate 
sume pentru toate categoriile de burse, şi dacă există posibilitatea ca aceste sume 
să fie alocate de anul viitor pentru toate categoriile de burse. 

Domnul viceprimar arată că până în prezent au fost alocate sume care au fost 
folosite doar pentru bursele sociale. 

Domnul consilier Elena Cristian prezintă consilierilor locali adresa Primăriei 
Padeş nr. 2313/17.02.2020 prin care se precizează că au fost alocate sume doar 
pentru bursele sociale. 

Domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre propun ca bursa de 
performanţă să fie în cuantum de 600 lei, bursa de merit- 400 lei, bursa de studiu-
200 lei, bursa de ajutor social-100 lei. 

Domnul consilier Arjocu Tudorel arată că trebuie să fie cunoscut numărul 
beneficiarilor de burse de merit, deoarece acestea se acordă pe baza rezultatelor 
din anul anterior. 

Domnul viceprimar Argintaru Mihail propune consiliului local să fie înaintată o 
adresă către Şcoala Gimnazială Padeş prin care consiliul local să îşi asume faptul 
că prin adresa nr. 2313/17.02.2020 a fost alocată şcolii suma de 12 mii lei, 
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pentru toate categoriile de burse, şi în mod eronat a fost specificat că această 
sumă a fost alocată doar pentru burse sociale. 

Propunerea domnului viceprimar este supusă la vot, consilierii locali prezenţi 
sunt de acord cu această propunere mai puţin domnii Elena Cristian şi Cîrstoniu 
Petre. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ~ ' 
i - r : 
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