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Nr. 8625 din 16.07.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 15 iulie 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 170 din 10.07.2020 , emisă de către primarul 
comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la Căminul Cultural 
Călugăreni, sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, 
care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe domnul 
consilier Cîrstoniu Dan , 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 Cîrstoniu Dan, 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 toţi 
consilierii în funcţie. 

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

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

Domnul consilier Cîrstoniu Dan, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii *C.N.I.* S.A. a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii Proiect tip - „ Sala de sport cu tribună 180 locuri " din sat Călugăreni, 
comuna Padeş, judeţul Gorj; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş nr. 
22/26.03.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei 
de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor 
fizice; 
3. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
restante, datorate bugetului local al comunei Padeş, de către persoanele fizice şi 
juridice; 
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4 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş;; 
5. Probleme diverse. 

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 a proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 1/08.01.2020 
de acoperire definitivă a deficitului bugetului local al anului 2019 din excedentul 
anilor precedenţi şi utilizarea excedentului cumulate al bugetului local al comunei 
Padeş. 

Consilierii locali sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui 
proiect de hotărâre. 

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 
şedinţelor 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 Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
prin Compania Naţională de Investiţii *C.N.I.* S.A. a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „ Sala de 
sport cu tribună 180 locuri " din sat Călugăreni, comuna Padeş, judeţul 
Gorj,referatul de aprobare, raportul de specialitate. 

Domnul primar precizează că au fost solicitate mai multe documente în 
vederea promovării obiectivului de investiţii „ Construire Sala de sport cu tribună 
180 locuri, comuna Padeş, sat Călugăreni, judeţul Gorj " în etapa a doua, printre 
care şi o hotărâre cu privire la predarea amplasamentului. 

Domnul primar arată că trebuie predat către Compania Naţională de Investiţii 
amplasamentul unde va fi construită sala de sport din satul Călugăreni, acest lucru 
trebuind să fie aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Local. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru către consilierii locali prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş nr. 22/26.03.2020 privind 
aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată că sunt mulţi contribuabili care încă nu şi-au depus 
declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, şi propune 
consiliului local ca acest termern să fie prelungit până la sfârşitul anului. 

Consilierii locali sunt de acord cu această propunere. 
Supus 1a vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 

pentru de către consilierii prezenţi. 
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3. Domnul Antonie Serafim,primarul comunei Padeş, prezintă proiectul de 
hotărâre privind accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 
2020, datorate bugetului local al comunei Padeş, de către persoanele fizice şi 
juridice, referatul de aprobare întocmit în acest sens,raportul de specialitate al 
compartimentului din cadrul aparatului de specialitate ai primarului. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că prin aprobarea acestui proiect de 
hotărâre de către Consiliul local, se va da posibilitatea ca persoanelor fizice şi 
juridice să le fie anulate accesoriile în cazul obligaţiilor bugetare restante la 
31.03.2020, datorate bugetului local al comunei Padeş, în anumite condiţii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru, de către consilierii locali prezenţi. 

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş,referatul 
de aprobare. 

Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire 
rectificarea bugetului local al comunei Padeş, arătând că rectificarea se va face 
prin virarea de credite între capitole,subcapitole, titluri şi alineate, având în 
vedere că în şedinţele anterioare a fost aprobată investiţia „ Distribuţie apă şi 
canalizare Aleea Măgura,sat Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj" precum şi 
stabilirea unui număr de burse de merit şi cuantumul acestora, fiind nevoie şi de 
modificarea listei de investiţii. 

Supus ia vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru către consilierii locaii prezenţi. 

5. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea HCL nr. 1/2020 de acoperire definitivă a deficitului bugetului 
local al anului 2019 din excedentul anilor precedenţi şi utilizarea excedentului 
cumulat al bugetului local al comunei Padeş, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată că se impune modificarea acestei hotărâri deoarece au 
fost diminuate unele sume alocate pentru anumite obiectivele de investiţii, 
acest proiect făcând parte din rectificarea bugetară. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 

6. Probleme diverse. 
- Se pune în discuţie cererea nr.8339/13.07.2020 a domnului Corlan Ion şi a mai 
multor cetăţeni din satul Cloşani, care solicită sprijinul pentru procurarea a 500 m 
liniari de furtun 34 pentru aducerea unui izvor de apă din punctul „Nucşoare" în 
punctul „Socetu 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate în cerere . 
Domnul primar Antonie Serafim prezintă Consiliului Local situaţia din satul 

Motru Sec în zona locuinţelor Puia Remus şi Bisericosu (pe linie), unde apele 
pluviale provenite de pe versanţi care vin pe ogaşul de acolo, provoacă inundaţii 
locuinţelor din acea zonă. 
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Domnul primar solicită consiliului local acordul ca această porţiune a ogaşului 
respectiv să fie canalizată, astfel încât să nu se mai producă inundaţii la locuinţele 
din zonă. 

Consilierii locali din cadrul consiliului local sunt de acord cu ceie solicitate de 
domnul primar, urmând să fie procurate materiale necesare pentru canalizarea 
acestei porţiuni a ogaşului respectiv. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbai. 

n w m m m ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ u 

-4-


