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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 23 iunie 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 152 din 16.06.2020 , 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 arată că, domnul consilier 
Arjocu Tudorel, preşedinte de şedinţă , ales în condiţiile art.123 alin.(l) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a prezidat şi 
condus lucrările Consiliului local pe o perioada de 3(trei) luni, situaţie faţă de care 
este necesară alegerea unui nou preşedinte de şedinţă. 

Este propus domnul consilier Cîrstoniu Dan , propunere care fiind supusă 
votului este aprobată în unanimitate de cei 12 consilieri în funcţie. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan, preşedinte de şedinţă, propune domnului 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a 
consilierilor locali care participă fa 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 rectificarea bugetului local al comunei Padeş; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Padeş nr. 
30/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse sociale acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general aferenţi obiectivului de investiţii „Conducta distribuţie rezervor 
Padeş"- faza proiect tehnic + detalii de execuţie /DTAC; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la terminarea 
lucrărilor, Ea obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical, 
comuna Padeş, judeţul Gorj " ; 
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. 

Domnul primar Antonie Serafim propune Consiliului Local schimbarea 
denumirii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici şi a devizului generai aferenţi obiectivului de investiţii „Conducta 
distribuţie rezervor Padeş" - faza proiect tehnic + detalii de execuţie /DTAC, în 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de 
investiţii,. Distribuţie apă şi canalizare Aleea Măgura,sat Padeş, comuna Padeş, 
judeţul Gorj" . Domnul primar precizează că a făcut această solicitare deoarece în 
viitor, acest segment de drum va fi asfaltat şi ca să nu se mai intervină cu alte 
lucrări după această asfaltare, în cadrul acestui proiect va fi introdusă şi reţeaua 
de canalizare. Domnul Primar arată că această lucrare de investiţii va costa 
aproximativ 250000 lei, fără TVA. 

Consilierii locali sunt de acord cu schimbarea denumirii acestui proiect. 
Domnul primar arată că pe ordinea de zi a şedinţei viitoare, această lucrare va 

fi introdusă în Lista de investiţii, va fi făcută o rectificare a bugetului local pentru a 
asigura sumele necesare pentru această investiţie. 

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 şi extraordinare anterioare, nefiind obiecţii şi fiind supus 
votului, acestea sunt aprobate 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 

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 ai comunei Padeş, arătând că rectificarea se va face 
prin virarea de credite între capitole,subcapitole, titluri şi alineate, având în 
vedere că e nevoie de o sumă care trebuie achitată către FNGCIMM SA IFN 
referitoare la prelungirea Scrisorii de garanţie la proiectul Modernizare drumuri 
locale, comuna Padeş, judeţul Gorj, precum şi pentru plata unor ajutoare sociale 
de urgenţă. 

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. 30/30.04.2020 privind 
aprobarea cuantumului lunar al unei burse sociale acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Primar arată că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat având în 
vedere că Instituţia Prefectului -Judeţul Gorj a solicitat modificarea HCL Padeş nr. 
30/2020, aceasta nu respectă prevederile legale, deoarece trebuie stabilit de către 
Consiliul Local un număr total de burse şcolare, precum şi cuantumul acestora. 



Domnul consilier Elena Cristian precizează că trebuia făcută o rectificare a 
bugetului, asigurată o sumă pentru acest lucru şi stabilit un cuantum pentru 
fiecare categorie de burse. 

Domnul Primar arată că colaborarea între conducerea Şcolii Gimnaziale Padeş 
şi Primăria comunei Padeş/Consiliul Local nu este bună, arătând că ia alte 
comune şi oraşe această colaborare funcţionează foarte bine. 

Domnul Primar arată că, conducerea şcolii, la începutul anului şcolar, trebuia să 
înainteze către Consiliu! local o solicitare cu privire la repartizarea unor sume 
pentru bursele şcolare şi stabilirea cuantumului acestora , solicitare care trebuia să 
cuprindă şi numărul beneficiarilor de burse de merit stabilit în urma rezultatelor la 
învăţătură din anul anterior. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel propune Consiliului local stabilirea unui 
număr de 60 de burse de merit şi 20 burse sociale, cuantumul unei burse de merit 
să fie în sumă de 50 lei, iar cuantumul unei burse sociale să fie de 50 lei. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel precizează că pentru asigurarea sumei pentru 
bursele şcolare este necesar ca Consiliul local să efectueze o rectificare a bugetului 
local în trimestrul III al anului 2020 . 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Nicolescu Viorel , propunere 
care este aprobată de 10 consilieri prezenţi , mai puţin domnii consilieri Elena 
Cristian şi Cîrstoniu Petre care au făcut propuneri privind cuantumul burselor în 
şedinţele anterioare. 

Proiectul de hotărâre este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii,. Distribuţie apă 
şi canalizare Aleea Măgura, sat Padeş, comuna Padeş, judeţul Gorj", referatul de 
aprobare, raportul de specialitate. 

Domnul Primar arată că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat având acceptul 
consiliului local exprimat în cadrul şedinţei din luna mai, ca această lucrare de 
investiţie să fie făcută cu sume din bugetul local. 

Domnul Primar precizează că această lucrare de investiţii va costa aproximativ 
250000 lei, fără TVA . 

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

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor, la 
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical, comuna 
Padeş, judeţul Gorj " , referatul de aprobare, raportul de specialitate. 

Domnul Primar precizează că au fost finalizate lucrările la obiectivul de 
investiţii „Reabilitare şi modernizare dispensar medical, comuna Padeş, judeţul 
Gorj " , fiind convocată comisia de recepţie, trebuind ca Devizul general actualizat 
la terminarea lucrărilor să fie aprobat de către Consiliul Local şi înaintată 
hotărârea ia Ministerul Dezvoltării. Domnul primar precizează că devizul are 
aceiaşi valoare ca atunci când a fost aprobat prima dată. 
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Supus ia vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru, fiind împotrivă domnii consilieri Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

5. Probleme diverse. 
- Se pune în discuţie cererea nr.7279/15.06.2020 a doamnei Aninişi Maria şi a mai 
multor cetăţeni din satul Cloşani, care solicită sprijinul pentru pentru procurarea 
de materiale de construcţi, pentru repararea drumului de acces către locuinţe. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate în cerere şi realizarea lucrărilor 
precizate în Nota de constatare întocmită. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Cîrstoniu Dan 
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