
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 832 din 27.01.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 23 ianuarie 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 13 din 16.01.2020 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la sediu! 
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 domnu 
consilier Arjocu Marius , preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 alin. (1] 
din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, să preic 
conducerea lucrărilor şedinţei. 

Domnul consilier Arjocu Marius, preşedinte de şedinţă, propune domnulu 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală ci 
consilierilor locali care participă ia şedinţă, constatându-se că sunt prezenţi toţi 
consilieri în funcţie. 

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 sumei necesare pentru cheltuielile de 
înmormântare ale numitului Colea losif din satul Călugăreni, comuna Padeş, 
judeţul Gorj. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes public 
pentru anul 2020, lucrări ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor sociali 
acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de închiriere a 
buldoexcavator aflat în inventarul comunei Padeş; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului Cămin Cultural din 
satul Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

5. Probleme diverse. 
Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie înscrise 

pe ordinea de zi. 
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Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, propune Consiliului Loca 
introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe 
raza comunei Padeş. 

Consilierii locali sunt de acord cu solicitarea domnului primar de introducere: 
pe ordinea de zi acestui proiect de hotărâre. 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate de către consilierii 
locali prezenţi. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că procesul verbal al şedinţei 
consiliului local trebuie semnat de toţi consilierii locali. 

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu , secretarul comunei precizează ca 
consemnările făcute în procesul verbal al şedinţei consiliului local sunt asumate 
prin semnătură de către preşedintele de şedinţă şi secretarul comunei, iar îri 
următoarea şedinţă de consiliu , procesul verbal al şedinţei anterioare este supus 
spre aprobare. Consilierii locali şi primarul pot contesta conţinutul procesulu| 
verbal,având dreptul să ceară meţionarea corectă a opiniilor avute în şedinţa 
anterioară, această aprobare a procesului verbal fiind solicitată în fiecare şedinţa 
a consiliului local. 

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 sumei necesare pentru cheltuielile de înmormântare ale 
numitului Colea losif din satul Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj, referatul di! 
aprobare precum şi referatul compartimentului de specialitate întocmit în aces: 
sens. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, arată că proiectul de hotărâre a 
fost iniţiat având în vedere solicitarea domnului Colea Nicolae, fratele numitului 
Colea losif, care nu a putut suporta singur cheltuielile de înmormântare. 

Cheltuielile efectuate de Primăria Comunei Padeşau fost în sumă de 900 lei şi 
au constat în procurarea pachetelor care se împart conform datinilor şi obiceiurilor 
locale. 

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

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul dt* 
hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes public pentru anul 2020, 
lucrări ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform Legici 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei , arată că conform prevederilor 
Legii416/2001, are obligaţia să întocmească un plan de lucrări de interes public, 
lucrări ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social. 
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Domnul primar precizează că în luna ianuarie 2020 , Primăria comunei Padeş 
are în plată un număr de 42 dosare de ajutor social, iar dintre acestea participă la 
lucrările de interes local un număr de 15 persoane, lucrări care sunt menţionate în 
anexa la proiectul de hotărâre. 

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

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea taxei speciale de închiriere buldoexcavator aflat în inventarul 
comunei Padeş, referatul de aprobare şi raportul de specialitate întocmit în acest 
sens. 

Domnul primar arată că există solicitări manifestate de cetăţeni şi diferite 
firme în vederea închirierii buldoexcavatorului pentru prestarea de activităţi 
specifice, împunându-se stabilirea unui tarif de plată pentru închirierea utilajului, 
tarif care este calculat în baza normativelor tehnice pentru întreţinerea şi 
repararea mijloacelor auto şi a utilajelor, a normativelor privind consumurile 
specifice de carburanţi şi a preţurilor de achiziţie pentru materiale,piese, 
carburanţi şi lubrefianţi. 

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

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea demolării imobilului Cămin Cultural din satul Padeş, comuns 
Padeş, judeţul Gorj, referatul de aprobare precum şi referatul compartimentului 
de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată proiectul de hotărâre are drept scop creearea cadrului 
legal pentru aprobarea demolării imobilului Cămin cultural din satul Pade; 
comuna Padeş, judeţul Gorj. 

Având în vedere că în cursul anului 2019 prin HCL NR. 66/2019, Consiliul Loca 
a aprobat achiziţionarea unui teren intravilan în satul Padeş, comuna Padeş 
judeţul Gorj, teren ce se află în vecinătatea actualului cămin cultural în scopu 
construirii unui nou cămin cultural, vechiul cămin cultural aflându-se într-o stare 
avansată de degradare, este necesar eliberarea terenului aferent construcţiei 
pentru a da posibilitatea autorităţilor locale să demareze procedurile pentru 
construirea unui nou cămin cultural. 

în prezent clădirea Căminului cultural din satul Padeş , se află într-o star«! 
avansată de degradare. Principalele degradări sunt fisuri verticale şi înclinate în 
pereţii structurali, fiind afectată structura de rezistenţă a clădirii, materialele din 
care este construit acoperişul şi plafonul clădirii sunt putrede, iar în aceste condiţii 
se impune demolarea acestei construcţii. 

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

5. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectului de hotărârii 
privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de 
salubrizare de pe raza comunei Padeş, referatul de aprobare precum şi referatul 
compartimentului de specialitate întocmit în acest sens. 
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Domnul primar arată proiectul de hotărâre are drept scop urmărirea de către 
Seviciul impozite şi taxe locale a modului de contractare, facturare şi plată a 
contravalorii serviciului de salubrizare prestat, care este stabilit printr-un 
regulament de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza 
comunei Padeş, fiecare contribuabil urmând să depună o declaraţie de impunere 
cu privire la numărul de persoane pentru care se stabileşte taxa specială de 
salubrizare. 

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

6. Probleme diverse. 
Domnul primar precizează că toate proiectele de ia nivelul comunei Padeş au 

fost aprobate în consiliul local, iar momentan lucrările sunt sistate atât din cauza 
temperaturilor scăzute(dispensarul medical) cât şi din cauza unei sesizări a 
domnului consilier Elena Crisitian . 

Domnul Elena Cristian precizează ca a făcut această sesizare deoarece consideră 
că fa Şcoala gimnazială Padeş trebuia consolidată structura de rezistenţă a 
pereţilor, că alimentarea cu apă în satul Padeş şi Apa Neagră în continuare este c 
problemă mai ales în timpul verii, că asfaltul turnat pe Şuşara şi în satul Motru Sec 
are o lăţime prea mică şi că trebuiau făcute podeţele şi capetele acestora. 

Domnul Nicolescu Viorel arată că toate lucrările trebuie făcute cu respectarea 
proiectelor tehnice şi că acestea trebuie făcute pe domeniul public pentru a nu fi 
afectată proprietate cetăţenilor. 

Doamna Ştefănescu Gabriela întreabă pe domnnul primar dacă sunt bani pentru 
terminarea lucrărilor la dispensar şi când vor fi reluate aceste lucrări. 

Domnul primar precizează că Consiliul local a aprobat în prima şedinţă din an , 
utilizarea excedentului, care va fi folosit pentru continuarea proiectelor începute 
iar lucrările vor fi reluate cât mai curând. 

Domnul primar solicită consilierilor locali să meargă să vadă desfăşurarea 
lucrărilor la toate proiectele şi că dacă constată nereguli la aceste lucrări să vină sa 
le aducă la cunoştinţa autorităţilor locale. 

Domnul primar informează Consiliul Local că Consiliul Judeţean Gorj a repartizai 
comunei Padeş 1,8 milioane lei pentru investiţiile care se vor face la MonumentuJ 
Proclamaţiei de la Padeş( 1,2 milioane lei) şi Căminul cultural Padeş (0,6 milioane 
lei), deşi a fost solicitată o sumă mai mare ( 2,5 milioane lei), pentru căminu 
cultural fiind necesară o sumă de 1,2 milioane lei. De asemenea a fost repartizata 
de la guvern( cote defalcate) o sumă de aproximativ 2,3 milioane lei. 

Domnul primar precizează că anul trecut a fost depusă la C.N.I. , o 
documentaţie cu privire Ia construirea unei săli de sport în satul Călugăreni, lângă 
Şcoala generală, documentaţie care a fost selectată, de asemenea a fost depusă o 
documentaţie pentru aducerea gazelor naturale în comuna Padeş pentru care se: 
va întocmi un studiu de fezabilitate care va costa circa 150000lei , sumă ce va fi 
achitată atunci când se va obţine finanţarea acestui proiect. 



Domnul primar doreşte să prezinte consiliului local câteva proiecte care să fie 
cuprinse în lista de investiţii a bugetului local pe anul 2020: 

- construirea a două terenuri sintetice: unul în curte Şcolii Gimnaziale Padeş şi 
unul în curtea Şcolii Generale Motru-Sec; 
- asfaltarea Uliţei Baloşin din satul Padeş, uliţei Scaune din satul Motru sec şi a 

porţiunii neasfaltate de pe Câlugâr. 
Consilierii locali sunt de acord cu aceste investiţii. 
Domnul primar precizează că la nivelul comunei Padeş există aproximativ 15 km 

de drumuri şi uliţe mai mici care nu sunt asfaltate, care vor fi prinse într-un viitor 
proiect de modernizare şi asfaltare. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan precizează că ar fi bine să fie extinsă reţeaua de 
canalizare şi în celelalte sate ale comunei. 

Domnul consilier Nîcolescu Viorel precizează că trebuie făcută reabilitarea 
tuturor drumurilor comunale prin turnarea unui covor asfaltic , deoarece au 
început să apară fisuri şi gropi în acestea. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel consideră ca drumurile ce vor fi asfaltate să fie 
făcute după un calcul amănunţit, care să ţină cont de priorităţile şi nevoile 
oamenilor, să fie făcute acolo unde populaţia este concentrată mai mult. 

Domnul viceprimar Argintam Mihail aduce la cunoştinţa Consiliului local că după 
ce anul trecut Consiliul local a hotărât suspendarea activităţii SC PADEŞ UTIL SRL , 
a întâmpinat anumite probleme cu privire la ducerea până la capăt a 
formalităţilor privind suspendarea societăţii , la Oficiul registrului comerţului; 
deoarece toate actele trebuiau semnate de către administratorul societăţi, în cazul 
de faţă societatea neavând administrator, astfel societatea a rămas activă, 
trebuind depuse de către contabil declaraţii pe zero la finanţe. 

Domnul primar aduce la cunoştinţa Consiliului local că la sfârşitul lunii aprilie 
expiră contractul de delegare a serviciului de salubrizare încheiat cu societatea 
care prestează acest serviciu,consiliul local trebuind să hotărască dacă se va mai 
delega acest serviciu. 

Consilieri locali sunt de acord să fie începute din timp procedurile şi 
formalităţile pentru delegarea acestui serviciu, astfel încât ca comuna Padeş să nu 
rămână descoperită cu acest serviciu. 

Domnul primar solicită acordul Consiliului local pentru achiziţionarea unui 
număr de 500 europubele, care să fie distribuite către populaţie, să aibă o culoare 
distinctă faţă de cele deja aflate la polulaţie, deoarece sunt numeroase cereri ale 
cetăţenilor care solicită aceste europubele. 

Consilieri locali sunt de acord cu achiziţionarea acestor europubele. 
Domnul consilier Arjocu Tudorel, arată că participând la şedinţa Consiliului de 

administraţie al Şcolii gimnaziale Padeş , în plenul acesteia a fost pusă în discuţie 
problema burselor de merit acordate elevilor,domnul director al şcolii 
recomandând ca aceste apecte să fie discutate în comisia de învăţământ-culturs 
din cadrul consiliului local. 

Domnul primar propune membrilor comisiei de învăţământ-cultură din cadrul 
consiliului local, să discute această problemă împreună cu şcoala şi să iniţieze uri 
proiect de hotărâre în acest sens. 
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Se pune în discuţie solicitarea domnului Marii lonuţ-Lucian nr. 815/23.01.202C 
profesor de educaţie fizică şi sport la Şcoala Generală Motru-Sec care solicit? 
sprijinul pentru asigurarea transportului elevilor de gimnaziu la competiţie 
sportivă desfăşurată la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Peştişani. 

Consiliul local este de acord cu asigurarea transportului, domnul profesor avânc 
în responsabilitatea sa elevii de gimnaziu. 

Se pune în discuţie solicitarea domnului Drăghia Mircea nr. 602/20.01.202C 
care solicită sprijinul pentru procurarea unor materiale de construcţii. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate . 
Se pune în discuţie solicitarea domnului Trandafir Cristian nr. 636/20.01.202C 

care solicită să fie ajutat cu un număr de 500 ţigle rezultate din recuperări. 
Consiliul local este de acord cu cele solicitate, urmând ca ţigla să fie luată de 

acoperişul căminului cultural Padeş care va fi demolat. 
Se prezintă Consiliului local adresa nr. 548578/15.01.220 a Postului de poliţie 

Padeş cu privire la activitate desfăşurată în anul 2019. 
Consiliul local ia act de această informare. 
Domnul consilier Cîrstoniu Dan precizează că ar fi bine ca autorităţile locale sâ 

aibă în vedere montarea unor camere de supraveghere în comună, mai alei 
pentru a putea fi urmărită depozitarea gunoaielor. 

Se pune în discuţie solicitarea doamnei Grad Maria nr. 213/09.01.2020 car« 
solicită sprijinul pentru procurarea unor materiale de construcţii pentri 
recuperarea acoperişului. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
Se prezintă Consiliului local adresa nr. 2/09.01.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj- ADIS Gorj ci 
privire la stabilirea cuantumului cotizaţiei ce revin unităţilor administrative 
teritoriale, în calitate de membru precum şi plata acesteia. 

Consiliul local a luat act de această adresă, nu este de acord cu plata acestei 
cotizaţii, urmănd a fi iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la retragerea diri 
ADIS. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL, 
Consilier Arjocu Marius 
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