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PROCES VERBAL, 
încheiat astăzi 20 decembrie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 

Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 274 din 13.12.2019 , 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 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, 
lipsind de la această şedinţă domnul viceprimar Argintaru Mihail. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, 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 documentaţiei-faza D.A.L.l- pentru 
investiţia „Reabilitare, Modernizare,Consolidare, Restaurare şi punere în valoare 
a Monumentului Proclamaţiei de la Padeş". 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din administraţia publică locală pentru anul 2020; 
4. Probleme diverse. 

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 
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privind aprobarea documentaţiei-faza D.A.L.l- pentru investiţia „Reabilitare, 
Modernizare,Consolidare, Restaurare şi punere în valoare a Monumentului 
Proclamaţiei de la Padeş", referatul de aprobare ,raportul de specialitate întocmit 
în acest sens, precum şi referatul compartimentului de specialitate întocmit în 
acest sens. 

Domnul consilier Elena Cristian întreabă pe domnul primar cât a costat 
întocmirea acestei documentaţii, domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
aratând că această documentaţie a costat aproximativ 25000 lei fără tva. 

Domnul primar arată că a înaintat această documentaţie la Consiliul Judeţean 
Gorj, solicitând sprijinul pentru realizarea acestei investiţii. Consiliul Judeţean 
Gorj va susţine şi se va ocupa de acest proiect şi va aloca suma folosită pentru 
întocmirea acestei documentaţii în luna ianuarie 2020. 

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

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arată că în urma hotărârii 
Consiliului local privind cumpărarea terenului din satul Padeş în vederea construirii 
unui nou cămin cultural, formalităţile pentru încheierea actului de vânzare -
cumpărare sunt aproape gata, a mai rămas doar semnarea acestora în faţa 
notarului public. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei prezintă consilierilor locali câteva 
schiţe şi fotografii cu privire la cum va arăta noul cămin cultural din satul Padeş, 
precizând că acesta va purta numele de Căminul cultural Tudor Vladimirescu, iar 
Consiliul Judeţean Gorj va sprijini şi această investiţie, prin alocarea unor sume de 
bani. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arată că prin Decizia nr. 
19/13.12.2019 a AJFP Gorj, s-au diminuat veniturile la 11.02.02 cu suma de 60 mii 
lei, aceasta însemnând că bugetul Şcolii Gimnaziale Padeş a fost diminuat, sumă 
care a fost repartizată la 04.02.04 . 

Domnul consilier Nicolescu Viorel arată că şcoala trebuia să cheltuiască această 
sumă , prin efectuarea unor lucrări de întreţinere a clădirilor , prin acţiuni de 
igienizare , de dezinsecţie a sălilor de clasă, oferind copiilor condiţii optime de 
desfăşurare a cursurilor. Această sumă trebuia cheltuită în folosul copiilor din 
comuna Padeş. 

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, prezintă proiectul de hotărâre 
privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din administraţia publică locală pentru anul 2020, referatul de aprobare şi 
raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu arată că în scopul asigurării gestionării 
eficiente a resurselor umane, se impune întocmirea Planului de ocupare a 
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funcţiilor publice pentru Primăria comunei Padeş, având în vedere că în cursul 
anului 2019 a avut loc o reorganizare a aparatului de specialitate al primarului, 
precum şi faptul că unele funcţii contractuale au fost transformate în funcţii 
publice. 

Pentru anul 2020 s-a întocmit Planul de ocupare a funcţiilor publice, în 
cuprinsul căruia s-au prevăzut funcţiile publice ocupate şi vacante, funcţiile publice 
ocupate de funcţionarii publici care întrunesc condiţiile legale pentru promovare, 
funcţiile publice prevăzute pentru ocupare prin concurs a posturilor vacante. 

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

4. Probleme diverse. 
- Se prezintă Consiliului Local adresa nr. 2166/27.11.2019 a Şcolii Gimnaziale 

Padeş cu privire la remedierea unor deficienţe constatate în urma controlului 
efectuat de către reprezentanţii I.S.U. Gorj, la clădirile în care funcţionează şcoala. 

Consiliul Local ia act de această adresă, iar Primăria comunei Padeş împreună 
cu Şcoala Gimnazială Padeş vor face tot posibilul pentru remedierea acestor 
deficienţe. 
- Se prezintă Consiliului Local adresa nr. 1131/16.12.2019 a S.C. ROMAN IAN 

AMERICAN INVESTMENT COMPANY S.R.L. care doreşte prelungirea contractului 
de închiriere nr.1161/05.02.2019 pentru spaţiul situat în Satul Apa-Neagră, Calea 
Târgu Jiu, nr. 132 A, pentru o perioadă de 5 ani de zile. 

Consiliul Local Padeş este de acord cu prelungirea acestui contract pe o 
perioadă de un an de zile. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL, 
Consilier Ariocu Marius 


