
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 2321 din 17.02.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 14 februarie 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului iocai 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 55 din 07.02.2020 , 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 în funcţie, lipsind de la această şedinţă domnul consilier Nicolescu Viorel. 

La şedinţă participă şi doamna Ciorbă Marina inspector asistent în cadrul 
compartimentului financiar-contabil, care îndeplineşte atribuţii de contabil. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată că, 
şedinţa este legal 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 contului de execuţie al exerciţiului 
bugetar pe anul 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Padeş 
pentru anul 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al 
comunei Padeş, judeţul Gorj. 

4. Proiect de hotărâre privind sancţiunile contravenţionale pentru faptele 
săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum 
şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri, a igienizării comunei Padeş, precum şi în 
domeniul protecţiei mediului. 

5. Probleme diverse. 
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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 extraordinare 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, prezintă proiectul de hotărâre 

privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2019. 
referatul de aprobare. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei solicită doamnei contabil Ciorbă 
Marina să prezinte raportul de specialitate cu privire la contul de execuţie. 

Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire la contul de 
execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2019, detaliat pe capitole, atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 7 voturi 
pentru , abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian, Cîrstoniu Petre, Luca Ion şi 
doamna consilier Ştefănescu Gabriela. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Padeş pentru anul 2020. 
referatul de aprobare. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei prezintă lista de investiţii în care 
sunt cuprinse obiectivele prezentate consilierilor locali în cadrul şedinţei 
anterioare, aceştia fiind de acord ca aceste obiective să fie cuprinse în lista de 
investiţii, 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; 

-2-



- Reabilitarea, modernizarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentului „Proclamaţiei de la Padeş"; 
- Construire sala sport în satul Călugăreni,comuna 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; 
- Modernizare drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj; 
- Construire podeţ peste râu, sat Apa Neagră ; 
- 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; 

Domnul primar arată că sumele primite de la Consiliul Judeţean Gorj au fost 
repartizate pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea, consolidarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a monumentului „Proclamaţiei de fa Padeş" 
şi pentru obiectivul Construire Cămin Cultural Padeş . 

Domnul consilier Elena Cristian solicită să fie prezentate veniturile cât 
cheltuielile prevăzute în buget, dorind să ştie dacă aceste venituri sunt 
certe,deoarece consideră că ar fi important ca veniturile din buget să acopere 
cheltuielile care vor fi făcute din acesta. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că bugetul este bine structurat dar 
este sceptic cu privire la ducerea până la capăt a unei lucrări de investiţii. 

Domnul primar solicită doamnei contabil Ciorbă Marina să prezinte propunerile 
de buget atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli. 

Doamna Ciorbă Marina prezintă propunerile de buget detaliat, pe capitole atât 
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Domnul Argintaru Mihail -viceprimarul comunei propune ca sumele prevăzute 
în buget pentru construirea celor două terenuri sintetice la Şcoala Generală 
Motru Sec şi Şcoala Gimnazială Padeş să fie diminuate cu o sumă pentru fiecare 
investiţie, iar această sumă să fie repartizată pentru acoperirea necesarului la 
investiţia „Alimentare cu apă, staţie de tratare şi sistem canalizare menajeră în 
comuna Padeş" . 



Domnul consilier Elena Cristian consideră că trebuie asigurate fonduri pentru 
lucrările la investiţia „Alimentare cu apă, staţie de tratare şi sistem canalizare 
menajeră în comuna Padeş" să fie finalizată cât mai repede posibil. 

Domnul Arjocu Tudorel consideră că lucrarea la această investiţie de 
alimentare cu apă ar trebui urgentată. 

Domnul Luca Son consideră că construirea terenurilor de sport cu gazon 
sintetic ar trebui realizată, pentru că ar fi în folosul comunităţii. 

Doamna Ştefănescu Gabriela consideră că trebuia inclusă în lista de 
investiţii şi înfiinţarea unei echipe de fotbal care să fie susţinută de Consiliul 
local. 

Domnul Cîrstoniu Dan şi consideră că construirea celor două terenuri 
sintetice ar fi spre binele şi în folosul copiilor din comuna Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu modificarea propusă de 
domnul viceprimar Argintaru Mihail, cu un număr de 9 voturi pentru , abţinându-
se domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de 
competenţă a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al comunei Padeş, 
judeţul Gorj. 

Domnul primar arată că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se 
întocmeşte de către Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de 
către Consiliul local. 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor( PAAR) cuprinde riscurile potenţiale 
identificate la nivelul unităţilor administrative-teritoriale, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor. Scopul PAAR este de a asigura 
cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 
premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru 
unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim, adecvat 
fiecărui tip de risc identificat pe raza comunei. 

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

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre 
privind sancţiunile contravenţionale pentru faptele săvârşite de instituţiile publice, 
agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi cetăţeni în domeniul bunei 
gospodăriri, a igienizării comunei Padeş, precum şi în domeniul protecţiei mediului 
referatul de aprobare precum şi referatul compartimentului de specialitate 
întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată că trebuie modificat cuantumul sancţiunilor care vor fi 
aplicate în viitor pentru persoanele juridice şi cetăţeni, deoarece în ultimul timp 
s-a constatat că tot mai mulţi cetăţeni depozitează rezidurile menajere pe 
malurile râurilor sau în apă, şi care chiar dacă sunt sancţionaţi de poliţia locală, 
preferă să plătească amenda în loc să facă curăţenie. 

Domnul consilier Luca Ion consideră că amenzile pentru unele contravenţii din 
proiectul de hotărâre sunt prea mari. 
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Domnul consilier Cîrstoniu Petre consideră că ar trebui instalat un sistem de 
supraveghere în anumite puncte unde se depozitează aceste deşeuri. 

Domnul primar arată că pentru instalarea unui asemenea sistem se 
supraveghere este nevoie de o sumă de peste 150000 lei. 

Domnul viceprimar Argîntaru Mihail consideră că instalarea unui sistem de 
supraveghere ar fi un lucru bun în anumite situaţii. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că aceste amenzi nu rezolvă 
problema, nu sunt o soluţie, trebuie făcute acţiuni preventive, care să combată 
acest fenomen. 

Domnul Arjocu Tudorel consideră că amenzile pentru aceste contravenţii trebuie 
să fie mai mari, dând exemplul ţărilor europene unde amenzile pentru aceste 
fapte sunt mari, în privinţa curăţeniei şi protecţiei mediului cetăţenii fiind mai 
civilizaţi decât în ţara noastră. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, 
abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian şi Luca Ion. 

6. Probleme diverse. 
- Se prezintă Consiliului local adresele nr. 3409391/16.12.2019 şi 
nr.2388376/13.02.2020 ale I.S.U. Gorj cu privire la constituirea Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă de tip V I şi a funcţiei de „ şef serviciu voluntar", în 
organigrama primăriei. 

Consiliul local ia act de aceste adrese şi este de acord cu constituirea Serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă şi a funcţiei de şef serviciu voluntar în 
organigrama primăriei. 
- Se prezintă Consiliului local adresa nr.102495/05.02.2020 a Serviciului Fiscal 
Orăşenesc Motru cu privire la acţiunii de constatare Ia faţa locului la domiciliul 
fiscal al SC PADEŞ UTIL SRL. 
Consiliul local ia act de acestă adresă. 
- Se pune în discuţie solicitarea domnului Barbu M. Mircea nr. 1533/06.02.2020 
care solicită scutirea de Ia plată pentru taxa apă deoarece o parte din terenul pe 
care se află bazinele de apă este proprietatea tatălui său, având un document 
adresat de primărie tatălui său în acest sens. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate . 
- Se pune în discuţie solicitarea doamnei Basica Maria Cosmina nr.974/29.01.2020 
prin care solicită materiale de construcţii pentru construirea unui zid de protecţie, 
în punctul Scaune, sat Motru Sec. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie solicitarea domnului Duca Ionel Mircea nr.1126/31.01.2020 
prin care solicită materiale de construcţii pentru construirea unui zid de protecţie, 
în punctul Scaune, sat Motru Sec. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie solicitarea nr. 636/20.01.2020 a domnului Popescu I. Cornel 
din satul Padeş care solicită să fie ajutat cu un număr de 500 ţigle rezultate din 
recuperări. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
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- Se pune în discuţie cererea nr. 2165/13.02.2020 a mai muiîor cetăţeni din satul 
Cloşani care solicită sprijinul pentru procurarea a 1800 ml de furtun pentru o 
captare a apei în punctul După Deal. 
Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie solicitarea domnului Morega Constantin(Tică) din satul Padeş 
care solicită punerea la dispoziţie pentru o zi a stadionului din satul Padeş cu 
ocazia organizării zilei Fiilor satelor Padeş şi Apa Neagră, în data de 23.04.2020 . 
Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 

- Se pune în discuţie cererea nr. 847/27.01.2020 a domnului Sandu Smilea din 
satul Motru Sec în numele mai multor cetăţeni, care solicită sprijinul cu utilaje din 
cadrul primăriei pentru amenajarea drumului din punctul numit „ Grui" . 
Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Arjocu Marius 


