
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 1903 din 12.02.2020 

încheiat astăzi 11 februarie 2020 în şedinţă extraordinară a Consiliului 
local Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 57 din 10.02.2020 , 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 invită pe 
domnul consilier Arjocu Marius , 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 Marius, 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 locali, lipsind de la această şedinţă domnul consilier local 
Popescu Viorel. 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei „ÎNFIINŢARE 
DISTRIBUŢIE DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" . 

2. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Padeş din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj-
ADIS Gorj. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii 
organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor 
cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli 
al României şi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Padeş, începând 
cu anul şcolar 2020-2021 . 

4. Dezbateri şi propuneri ale consilierilor locali cu privire la întocmirea 
bugetului local al comunei Padeş pentru anul 2020 . 

Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 
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Domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre solicită scoaterea de pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind privind aprobarea neasumării 
responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor /acordurilor cadru pentru achiziţionarea produselor aferente 
Programului pentru şcoli al României şi a contractelor / acordurilor cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul 
comunei Padeş, începând cu anul şcolar 2020-2021 . 

Solicitarea domnilor consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre este 
supusă la vot, constatându-se că pentru scoaterea acestui proiect de pe 
ordinea de zi sunt două voturi pentru , fiind împotrivă nouă din cei 11 
consilieri prezenţi, această solicitare fiind respinsă . 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată de către consilierii locali. 
Domnul consilier Elena Cristian solicită domnului Bivolaru Eugeniu-Pompiliu 

secretarul comunei ca în procesul verbal al şedinţei anterioare să fie 
consemnat cine a făcut afirmaţia că din cauza sa au fost întrerupte lucrările la 
obiectivele de investiţii de pe raza comunei Padeş, şi care sunt dovezile. 

Domnul primar Antonie Serafim precizează că dânsul a făcut aceste 
afirmaţii, şi ca dovezi sunt notele de constatare întocmite de către 
reprezentanţii I.S.C. . 

Având în vedere solicitarea domnului consilier Elena Cristian, domnul 
consilier Arjocu Marius, preşedinte de şedinţă precizează că în procesul 
verbal al şedinţei anterioare la punctul 6 - probleme diverse- este consemnat 
în mod corect cine a făcut această afirmaţie. 

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 realizării investiţiei „ÎNFIINŢARE DISTRIBUŢIE DE GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" , referatul de aprobare 
întocmit în acest sens, raportul de specialitate. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că pentru realizarea acestui 
proiect de hotărâre trebuie avut în vedere Planul Urbanistic General, 
prevederile din bugetul local dacă această investiţie se va face şi cu bani de la 
bugetul local, trebuie văzută sursa de finanţare a acestui proiect, cine va 
realiza studiile de fezabilitate, proiectele tehnice. 

Domnul primar, Antonie Serafim precizează că la nivel naţional s-a demarat 
un program pilot cu privire la introducerea gazelor naturale în localităţile 



rurale, iar realizarea acestui obiectiv de investiţii în comuna Padeş ar avea o 
importanţă foarte mare. 

Domnul primar. Antonie Serafim arată că s-a întocmit un deviz general 
estimativ şi indicatori tehnico-economici pentru acesta investiţie, şi propune 
consiliului local aprobarea acestei investiţii, precum şi aprobarea devizului 
general estimativ şi indicatori tehnico-economici . 

Consilierii locali sunt de acord cu propunerea domnului primar. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectului 

de hotărâre privind retragerea comunei Padeş din Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj- ADIS Gorj, 
referatul de aprobare ,raportul de specialitate întocmit în acest sens , având în 
vedere faptul că Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Domnul primar arată că s-a primit o nouă adresă din partea din Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 
Gorj- ADIS Gorj prin care se solicită să se răspundă punctual dacă se doreşte 
sau nu ca. Comuna Padeş să mai facă parte din asociaţie, arătând că în şedinţa 
anterioară a Consiliului Local consilierii locali au fost de acord cu iniţierea unui 
proiect de hotărâre cu privire la retragerea comunei Padeş din această 
asociaţie. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 
voturi pentru de către consilierii prezenţi. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectului 
de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru 
achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi 
a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, la nivelul comunei Padeş, începând cu anul şcolar 
2020-2021 , referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit în 
acest sens. 

Domnul primar Antonie Serafim arată că prin iniţierea acestui proiect 
de hotărâre se doreşte ca responsabilitatea derulării „ Programului pentru 
Şcoli al României în perioada 2017-2023", începând cu anul şcolar 2020-
2021 să fie lăsată în sarcina Consiliului Judeţean Gorj. 
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Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi 
pentru, abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

4. Domnul primar Antonie Serafim doreşte să prezinte consiliului local 
lucrărilor care vor fi cuprinse în lista de investiţii, listă care cuprinde 
lucrările în continuare din anul anterior cât şi lucrări noi, care se vor avea în 
vedere la întocmirea bugetului local al comunei Padeş pentru anul 2020, 
după cum urmează: 
- Modernizare şcoală primară Cloşani, comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Padeş, comuna Padeş, 
judeţul Gorj; 
- înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Motru Sec, comuna Padeş, judeţul 
Gorj; 
- Modernizare şi împrejmuire Şcoala Motru Sec; 
- Construire magazie lemne Şcoala Motru Sec; 
- Reabilitare şi modernizare dispensar medical, comuna Padeş, judeţul 
Gorj; 
- Modernizare Cămin cultural Cloşani; 
- Modernizare teren fotbal Apa Neagră; 
- Construire Cămin Cultural Padeş; 
- Dotare cămine culturale, comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Construire vestiar teren fotbal sat Cloşani, comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Construire teren sport cu gazon sintetic în sat Padeş, comuna Padeş, 
judeţul Gorj; 
- Construire teren sport cu gazon sintetic în sat Motru Sec, comuna Padeş, 
judeţul Gorj; 
- Reabilitarea, modernizarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în 
valoare a monumentului „Proclamaţiei de la Padeş"; 
- Reabilitare spaţii Cămin Cultural Călugăreni; 
- Achiziţie teren cămin cultural Padeş; 
- Extindere reţea energie electrică pct. Poienile de jos şi Orzeşti; 
- Alimentare cu apă, staţie de tratare şi sistem canalizare menajeră în 
comuna Padeş; 
- Reabilitare şi modernizare locuinţă socială în satul Cerna Sat. 
- înfiinţare distribuţie reţea gaze naturale în comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- inventarierea şi măsurarea topografică a bunurilor ce aparţin domeniului 
public al Consiliului local Padeş; 
- Construire sală sport în satul Călugăreni; 
- Modernizare drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Construire podeţ peste râu, sat Apa Neagră ; 
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- Modernizare Uliţă Baloşin ,sat Padeş; 
- Modernizare drum sătesc DS 1( Călugăr), sat Călugăreni; 
- Modernizare drum sătesc DS 18( Scaune), sat Motru Sec; 
- Lucrări de întreţinere -DC118- prin turnare de covor asfaltic; 
- Lucrări de plombare drumuri săteşti; 
- Construire drumuri acces la terenuri agricole; 

Consilierii locali sunt de acord ca aceste lucrări să fie cuprinse în lista de 
investiţii. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel propune ca în lista de investiţii să fie 
incluse şi reabilitarea drumurilor agricole care asigură accesul la proprietăţile 
cetăţenilor, să se preia de către Consiliul local drumurile de la Vale Mare-
Izvoarele Cerneii, precum şi drumul de pe Capra care face legătura cu satul 
Cerna Sat. 

Domnul primar arată că drumul de pe Capra trebuie cadastrat şi introdus în 
inventarele ocoalelor silvice şi abia apoi începute formalităţile de a fi predat 
către consiliul local. 
Doamna consilier Ştefănescu Gabriela propune ca şi drumul Dealul Viilor să fie 

modernizat şi asfaltat. 
Domnul consilier Luca Ion propune ca în lista de investiţii să fie prinsă şi o 

extindere de reţea electrică pe drumul Dealul Viilor din satul Văieni. 
Domnul Primar arată că în momentul de faţă acest drum nu este cuprins în 

inventarul domeniului public, iar când acesta va fi introdus în domeniul public 
se vor face astfel de investiţii. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan propune ca în lista de investiţii să fie fie prinsă 
şi o extindere de reţea electrică de lungul drumului Şuşara. 

Domnul precizează că dacă această extindere ar fi prinsă în lista de investiţii, 
autorităţile locale ar trebui să aibă certitudinea că cetăţenii vor construi 
locuinţe acolo, să aibă un certificat de urbanism, dacă acest lucru se va 
întâmpla atunci se va avea în vedere această extindere. 

Domnul primar precizează că stâlpii care au fost scoşi de pe strada Luncani din 
satul Cloşani, se vor folosi ca să fie prelungită reţeaua electrică către Stadionul 
din satul Călugăreni, pentru a da posibilitatea cetăţenilor să desfăşoare diferite 
evenimente(nunţi) pe stadion. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Arjocu Marius 

Secretar general, 
Bivolaru Euj ' Pompiliu 

/ 
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