
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 3450 din 06.03.2020 

încheiat astăzi 5 martie 2020 în şedinţă extraordinară a Consiliului 
local Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 79 din 02.03.2020 , 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, 
domnul Arjocu Marius, preşedinte de şedinţă , preşedinte de şedinţă , ales în 
condiţiile art.123 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 propus domnul Arjocu Tudorel , propunere care fiind supusă 
votului este aprobată în unanimitate de cei 9 consilieri prezenţi. 

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 9 consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnul viceprimar 
Argintaru Mihail şi domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

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

La şedinţă mai paricipă domnul Aurel Popescu- consilier juridic în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie 
de la FNGCIMM SA IFN la proiectul „ Dotare cămine culturale, comuna Padeş, 
judeţul Gorj" . 

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, cumpărarea unui teren 
intravilan, în satul Văieni, comuna Padeş, judeţul Gorj, în vederea construirii 
unui bazin de înmagazinare apă. 
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Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului local introducerea 
pe ordinea de zi Proiectului de hotărâre privind împuternicirea persoanei 
care va reprezenta interesele Consiliului Local Padeş ( având calitatea de 
asociat unic al ai SC PADEŞ UTIL SRL), şi interesele SC PADEŞ UTIL SRL, în 
instanţa de judecată, având în vedere că la Tribunalul Gorj a fost depusă o 
cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă a SC PADES UTIL SRL de către 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu. 

Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu introducerea pe ordine de zi a 
acestui proiect. 

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 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 Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 

hotărâre aprobarea prelungirii scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN la 
proiectul „ Dotare cămine culturale, comuna Padeş, judeţul Gorj" , referatul 
de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar. Antonie Serafim arată că în anul 2018 a fost aprobată o 
scrisoare de garanţie în vederea garantării obligaţilor de plată pentru 
implementarea proiectului,. Dotare cămine culturale, comuna Padeş, judeţul 
Gorj", scrisoare de garanţie care trebuie prelungită până la data de 07.11.2019, 
deoarece proiectul nu s-a finalizat. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, achiziţionarea, 
cumpărarea unui teren intravilan, în satul Vă ie ni, comuna Padeş, judeţul Gorj, 
în vederea construirii unui bazin deînmagazinare apă, referatul de aprobare 
,raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată prin achiziţionarea acestui teren se dă posibilitatea 
autorităţilor locale să demareze procedurile pentru construirea unui bazin de 
înmagazinare apă în satul Vă ie ni, comuna Padeş, pentru ca toţi cetăţenii din 
satul Văieni să poată beneficia de acest serviciu de utilitate publică . 

Cumpărarea acestui teren se va face la un preţ de 2500 lei. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
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3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 
hotărâre privind privind împuternicirea persoanei care va reprezenta 
interesele Consiliului Local Padeş ( având calitatea de asociat unic al ai SC 
PADEŞ UTIL SRL), şi interesele SC PADEŞ UTIL SRL, în instanţa de judecată. 

Domnul primar arată că la Tribunalul Gorj a fost depusă o cerere de 
deschidere a procedurii de insolvenţă a SC PADES UTIL SRL de către 
Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Societatea SC PADES UTIL nu mai are de 
luni de zile un administrator, iar activitatea societăţii a fost suspendată pentru 
un an de zile. 

Domnul Popescu Aurel arată că trebuie împuternicită o persoană prin 
hotărâre de consiliu care să reprezinte interesele consiliului local cât şi ale 
societăţii în instanţă. 

Domnul primar propune ca reprezentarea în instanţă să fie asigurată de 
domnul Popescu Aurel- consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padeş. 

Consilieri locali sunt de acord cu această propunere. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
Domnul primar prezintă Consiliului local adresa nr. 3171/02.03.2020 a 

Insituţiei Prefectului-judeţul Gorj prin care a fost solicitat Primăriei Padeş să 
identifice şi să pregătească spaţii de cazare pe raza comunei Padeş necesare 
pentru carantinarea eventualelor persoane care se întorc din zonele epidemice 
sau care au venit în contact cu persoane bolnave de coronavirus. 

Domnul Primar arată că a fost înaintată o adresă prin care au fost propuse 
cele trei apartamente libere din blocul care aparţine primăriei,urmând ca 
acestea să fie amenajate. 

Domnul primar cere acordul consilierilor locali pentru ca aceste apartamente 
să fie amenajate, consilierii locali fiind de acord cu solicitarea domnului primar. 

Domnul Cîrstoniu Dan propune să fie solicitat societăţii Hidroelectrica să 
pună la dispoziţie spaţiile de cazare pe care aceasta le deţine la Valea Mare. 

Se va înainta o adresă ia Hidroelectrica SA pentru a fi puse la dispoziţie 
aceste spaţii de cazare, pentru a fi folosite în acest scop. 

Domnul primar prezintă Consiliului local adresa APIA Gorj prin care se 
solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la regulamentul de păşunat. 

Consiliul Local nu are în administrare păşuni, islazuri pentru care să 
instituie un regulament. 

Domnul Primar propune consilierilor locali ca suprafaţa de păşune aflată în 
muntele Radoteasa să fie cadastrată şi intabulată şi introdusă în domeniul 
privat ai comunei Padeş, deoarece această suprafaţă este folosită de ciobanii 
din zonă care se ceartă între ei, această suprafaţă de păşune poate aduce un 
venit la bugetul local prin închirierea, concesionarea sau licitarea de către 
ciobanii din zonă. 



Domnul Nicolescu Viorel arată că oricând se poate solicita reconstituirea 
acestor suprafeţe de către moştenitorii foştilor proprietari. 

Dacă pentru această suprafaţă se vor formula cereri de reconstituire atunci 
această suprafaţă va fi scoasă din domeniul privat şi reconstituită 
proprietarilor. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele propuse de domnul primar, privind 
iniţierea acestor demersuri. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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