
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 11684 din 13.12.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 12.12.2019 în şedinţă extraordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.272 din 10.12.2019 , 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 invită pe 
domnului 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 Antonie Serafim, primarul comunei Padeş arată că a dorit ca la 
această şedinţă să fie prezent şi domnul arhitect Cămui Alexandru-Mircea care 
realizează studiul de fezabilitate pentru monumentul Tudor Vladimirescu din 
satul Padeş, pentru a prezenta unele aspecte cu privire la arhitectura 
monumentului. 

Domnul arhitect Cămui Alexandru-Mircea prezintă unele aspecte cu 
privire Ia fundaţia monumentului, operaţiile de curăţire şi tratament la care va 
fi supus monumentul, la amenajarea incintei, iluminarea monumentului care 
se va realiza pe baza de Ied, considerând că ar fi necesar mărirea suprafeţei 
aleei de acces către monument. 

Domnul arhitect Cămui Alexandru-Mircea, consideră că finanţarea 
acestui proiect nu trebuie făcută cu bani de la bugetul local, această finanţare 
trebuie realizată cu bani de Ia bugetul de stat prin Compania Naţională de 
Investiţii. 

Consiliul local a luat act de cele prezentate de domnul arhitect Cămui 
Alexandru-Mircea. 

Domnul 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 
unsprezece consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnul consilier Elena 
Cristian. 

- l -



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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
comunei Padeş. 

Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, propune Consiliului Local 
introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind achiziţionarea, 
cumpărarea unui teren intravilan, în satul Padeş, comuna Padeş, judeţul 
Gorj,în vederea construirii unui cămin cultural. 

Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu cele propuse de domnul primar 
Antonie Serafim. 

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 privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş, referatul de 
aprobare întocmit în acest sens. 

Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire la 
rectificarea bugetului local al comunei Padeş. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului local modificarea 
listei obiectivelor de investiţii cu privire la introducerea obiectivului de 
investiţii „ Achiziţionare teren- cămin cultural Padeş", majorarea sumei la 
obiectivul „Modernizare uliţă Baloşin, sat Padeş", majorarea sumei la 
obiectivul „ Lucrări de întreţinere- DC 118- prin turnare covor asfaltic", fiind 
necesară prevedere pentru anul 2020 pentru obiectivul „ Lucrări de 
întreţinere- DC 118- prin turnare covor asfaltic", şi suplimentarea prevederilor 
pentru obiectivul „ Reabilitare şi Modernizare Locuinţă socială în satul Cerna 
Sat", rectificarea făcându-se prin virarea de credite între capitole, subcapitole, 
titluri şi alineate conform anexelor şi listei de investiţii prezentate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 
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2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectului 
de hotărâre privind achiziţionarea, cumpărarea unui teren intravilan, în satul 
Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj,în vederea construirii unui cămin cultural, 
referatul de aprobare întocmit în acest sens,raportul de specialitate al 
compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că autorităţile 
locale doresc construirea unui nou cămin cultural în satul Padeş, iar pentru 
realizarea acestui obiectiv este necesară achiziţionarea unui teren ce se 
învecinează cu terenul proprietatea comunei Padeş , pe care se află amplasat 
vechiul cămin cultural. în anii anteriori s-a mai încercat achiziţionarea acestui 
teren, dar Consiliul local nu a fost de acord considerând că suma solicitată este 
prea mare. 

în urma unei negocieri între reprezentanţii Primăriei Padeş şi proprietarul 
acestui teren , doamna Oatu-Mihai Daniela cu privire la valorea terenului care 
se doreşte a fi achiziţionat, s-a ajuns la înţelegerea ca achiziţionarea acestui 
teren de către autorităţile locale, să fie făcută pentru suma de 40000 lei. 

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

Se prezintă Consiliului local cererea nr.11466/09.12.2019, a doamnei 
Sarcină Carmen-Felicia, profesor instructor al ansamblului „Roua", care solicită 
sprijinul consiliului local pentru asigurarea transportului ansamblului, la 
Festivalul Colindelor-Târgul de Crăciun Bucureşti, în data de 22 decembrie 
2019. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate, şi va asigura transportul 
ansamblului la acest festival. 

Se prezintă Consiliului local cererea nr.11105/26.11.2019, a domnului 
Duţescu Dumitru care solicită sprijinul consiliului local pentru repararea 
acoperişului casei numitei Duţescu Lelia, persoană cu handicap grav, care a fost 
distrus în urma unui incendiu. 

Consiliul local este de acord cu acest sprijin, prin acordarea de materiale 
recuperate de la reabilitarea şcolilor. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Secretar general, 


