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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 24 septembrie 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr. 236 din 18.09.2020 , 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 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. 

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 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 zî. 
1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş,referatul de aprobare. 
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Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire 
rectificarea bugetului local al comunei Padeş, arătând că rectificarea se va face 
având în vedere adresa AJFP Gorj nr. 8530/17.09.2020 prin care a fost alocată 
comunei Padeş suma de 800 mii lei, sumă din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, influenţa la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli 
fiind de + 800 mii lei. 

Bugetul local se majorează cu suma de 800 mii lei. 
La secţiunea funcţionare bugetul local de venituri şi cheltuieli se majorează cu 

suma 150 mii lei. 
La secţiunea dezvoltare bugetul local atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli se majorează cu suma 650 mii lei. 
Rectificarea bugetului local se face conform anexelor 2 şi 3 la proiectul de 

hotărâre, precum şi prin modificarea Listei Obiectivelor de Investiţii prevăzută în 
anexa 1 la proiectul de hotărâre. 

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

în cadrul şedinţei consiliului local se prezintă şi domnul Pora Constantin-
directorul Şcolii Gimnaziale Padeş, care doreşte să prezinte câteva probleme 
legate de activitatea şcolară. 

Consilierii locali sunt de acord ca acestea să fie dezbătute în partea de final a 
şedinţei. 

3. Probleme diverse. 
- Se pune în discuţie solicitarea domnului Ion Orzescu, din satul Orzeşti, comuna 
Padeş, care solicită să-i fie plătite drepturile salariale în sumă de 4052,28 lei, 
pentru perioada când a fost angajatul S.C. PADEŞ UTIL S.R.L , societate aflată în 
subordinea Consiliului Local Padeş, conform sentinţelor civile nr. 147/2019 şi 
211/2019 pronunţate de Tribunalul Gorj. 

Consiliul Local ia act de această solicitare. 
- Se prezintă Consiliului Local ,adresa DGRFP- Craiova nr. 1526/03.06.2020 , cu 
privire la Raportul de inspecţie economico-financiară încheiat ia data de 
28.08.2020, în urma inspecţiei economico -financiare Ia societatea S.C. PADEŞ 
UTIL S.R.L. . 
Consiliul local ia act de acest raport. 

- Se pune în discuţie solicitarea doamnei Enache Georgeta Victoria din satul Padeş, 
comuna Padeş care solicită punerea la dispoziţie a spaţiului din curtea 
monumentului de la Padeş sau în caz de vreme rea a Căminului Cultural 
Căiugăreni,a bannerului cu monumentul de la Padeş, asigurarea pazei , ordinii şi 
disciplinei la monument, pentru organizarea unei noi ediţii a Festivalului, Nedeia 
Satului Padeş-Zestrea Plaiului Cloşani". 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie solicitarea doamnei Boroacă Daniela, învăţător suplinitor la 
Şcoala Gimnazială Motru-Sec, care solicită cazarea într-un apartament din blocul 
aflat în administrarea Primăriei Padeş. 

Domnul viceprimar Argintam Mihail nu este de acord cu acordarea locuinţei, iar 
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domnul consilier Nicolescu Viorel se abţine, ceilalţi consilieri fiind de acord cu 
solicitatea doamnei Boroacă, cu condiţia să plătească utilităţile, aceasta însă 
trebuie să aibă în vedere că în acestă locuinţă nu există mobilier iar în timpul 
sezonului rece trebuie să-şi asigure combustibil solid pentru căldură. 
- Se prezintă adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj nr. 16186/07.09.2020 cu 
privire la asigurarea şi desfăşurarea în bune condiţii a sistemului de învăţământ la 
nivelul judeţului Gorj. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel propune ca primăria să achiziţioneze 21 de 
laptop-uri şi 50 tablete, şi să fie iniţiat un proiect prin care aceste echipamente să 
fie achiziţionate cu fonduri europene. 
Consiliul Local ia act de această adresă. 

- Se prezintă Consiliului Local, adresa nr.1553/17.09.2020 a Şcolii Gimnaziale Padeş 
prin care solicită sprijinul pentru asigurarea apei potabile, dotarea corpurilor de 
încălzire cu grilaje, asigurarea personalului medical pentru triajul zilnic 
epidemiologie. 
Consiliul Local a luat la cunoştinţă de respectiva adresă. 
- Se prezintă Consiliului Local, adresa nr.1513/11.09.2020 a Şcolii Gimnaziale Padeş 
prin care solicită desemnarea reprezentantului primarului şi reprezentanţii 
Consiliului Local Padeş în Consiliul de administraţie al şcolii. 
Consiliul Local a luat la cunoştinţă de respectiva adresă. 

- Se prezintă Consiliului Local, adresele nr.1582/22.09.2020 şi nr. 1638/24.09.2020 
ale Şcolii Gimnaziale Padeş prin care se solicită înaintarea HCL prin care s-a 
propus şi aprobat ca preşcolarii de la Grădiniţa Motru-Sec să-şi desfăşoarea 
activitatea în noul sediu. 

Domnul director Pora Constantin precizează că în momentul de faţă nu există un 
protocol de predare-primire a noului sediu încheiat între Primăria Padeş şi Şcoala 
Gimnazială Padeş, trebuie obţinut din nou avizul conform pentru reţeaua şcolară, 
trebuind ca Consiliul local să adopte o hotărâre privind reţeaua şcolară. 

Domnul Primar arată că se va încheia acest protocol de predare -primire şi se 
vor face toate demersurile pentru ca copii să fie mutaţi în noul sediu. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Cîrstoniu Dan 
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