
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 4292 din 27.03.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 26.03. 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 85 din 20.03.2020 , emisă de către primarul 
comunei Padeş, judeţul Gorj. 

Având în vedere prevederile art. 50 din Anexa 1 la Decretul Preşedintelui 
României nr. 195 din 16 martie 2020, prin care a fost instituită starea de urgenţă, 
unde se prevede: 
„Art. 50. Pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât 
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare/' , precum şi prevederile art. 36 alin.(2) din Secţiunea 
a-4-a Procedura de vot din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local Padeş aprobat prin H.C.L Padeş nr. 40/26.09.2019, şedinţa 
ordinară a Consiliului local Padeş din data de 26.03.2020 s- a desfăşurat prin 
intermediul mijloacelor electronice, în sistem de teleconferinţă. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe domnul 
consilier Arjocu Tudorel, 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 Arjocu Tudorel, preşedinte de şedinţă, propune domnului 
Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei, să facă prezenţa nominală a 
consilierilor locali care participă la şedinţă în sistem de teleconferinţă, 
constatându-se că sunt prezenţi toţi consilieri în funcţie. 

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

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

Domnul consilier Arjocu Tudorel, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona 
în anul şcolar 2020-2021; 
3. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant 
al Consiliului Local Padeş care să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Padeş; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor şi activităţilor 
edilitar-gospodăreşti de interes local care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul 
Comunei Padeş, în vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţări a localităţilor 
comunei; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a 
declaraţiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul 
persoanelor fizice. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare a comunei Padeş şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii 
contractului de delegare a serviciului de salubrizare a comunei Padeş. 
7. 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 două proiecte de hotărâre, respectiv 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 ai comunei Padeş şi Proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
ajutor social de urgenţă pentru înmormântarea numitei Aribăşoiu Maria din satul 
Motru Sec, comuna Padeş,judeţul Gorj. 

Consilierii locali sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi a celor două 
proiecte. 

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. 

Având în vedere contextul în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, 
comisiile de specialitate pe domenii de activitate din cadru consiliului local 
avizează favorabil proiectele de hotărâre înscrise pe ordine de zi. 

Se trece la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş. referatul de aprobare. 
Domnul Antonie Serafim, primarul comunei precizează că această rectificare 

se va face prin virarea de credite în cadrul aceluiaşi capitol, se doreşte modificarea 
listei de investiţii prin renunţarea ia obiectivul - Modernizare şi împrejmuire 
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Şcoala Motru Sec şi înlocuirea cu două obiective : Modernizare Şcoală Motru 
Sec şi împrejmuire Şcoală Motru Sec, introducerea obiectivului- Renovare şi 
dotare apartamente la bloc locuinţe, introducerea obiectivului -Achiziţie teren 
pentru construirea unui bazin de înmagazinare apă, precum şi pentru 
asigurarea sumelor necesare pentru dezinfecţia făcută la şcoli şi asigurarea 
hranei persoanelor izolate la domiciliu, aceste sume vor fi asigurate prin 
diminuarea unor sume de la anumite obiective de investiţii. 

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr.29/18.03.2020 privind unele măsuri 
economice şi fiscal-bugetare, în cadrul rectificării de buget se vor face virări de 
credite bugetare şi credite de angajament pentru asigurarea fondurilor necesare 
aplicării măsurilor de combatere şi prevenire a noului coronavirus COVID -19, 
precizând că în cadrul Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă a fost adoptată 
Hotărârea nr.2/18.03.2020, în care s-a stabilit asigurarea sumelor necesare, dar nu 
mai puţin de 35/lei /persoană /zi, de către administraţia publică locală a comunei 
Padeş, pentru achiziţionarea apei, hranei sau alte bunuri de primă necesitate 
pentru persoanele izolate la domiciliu. 

Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire rectificarea 
bugetului local al comunei Padeş, arătând că rectificarea are la bază unele unele 
hotărâri adoptate la nivel local, judeţean şi naţional pentru combaterea noului 
coronavirus COVID-19 . 

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

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-
2021, referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul Primar arată că la această şedinţă a fost invitat şi domnul Pora 
Constantin-directorul Şcolii Gimnaziale Padeş, dar care nu este prezent. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei arată că a fost primit Avizul 
conform pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor 
funcţiona în anul şcolar 2020-2021, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Gorj, trebuind să fie adoptată o hotărâre pentru aprobarea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Padeş, judeţul Gorj, care vor 
funcţiona în anul şcolar 2020-2021. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 voturi 
pentru, abţinându-se domnul consilier Elena Cristian. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind desemnarea celui de-a! doilea reprezentant al Consiliului Local Padeş care 
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate. 

Domnul Primar arată că trebuie desemnat cel de-al doilea reprezentant al 
Consiliului local Padeş în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, 
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deoarece domnul Arjocu Tudorel şi-a pierdut această calitate în urma deciziei 
directorului Şcolii Gimnaziale Padeş. Domnul primar propune consiliului local să fie 
nominalizată aceiaşi persoană care să facă parte din consiliul de administraţie al 
şcolii. 

Domnul consilier Elena Cristian arată că în consiliul de administraţie al şcolii 
trebuie desemnată o persoană care să şi participe ia aceste şedinţe, şi precizează 
că se va abţine deoarece a votat în cadrul consiliului de administraţie al şcolii. 

Supusă la vot, nominalizarea domnului Arjocu Tudorel ca reprezentant în 
consiliul de administraţie al şcolii este aprobată cu un număr de 10 voturi pentru, 
abţinându-se domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Programului acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti de 
interes local care se vor desfăşura în anul 2020 la nivelul Comunei Padeş, în 
vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţări a localităţilor comunei, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

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 proiectul de hotărâre 
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 ia data de 30 iunie 2020. 

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

pentru de către consilierii prezenţi. 
6. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare a comunei 
Padeş şi a documentaţiei aferente, în vederea atribuirii contractului de delegare a 
serviciului de salubrizare a comunei Padeş ,referatul de aprobare, raportul de 
specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar arată că la data de 30 aprilie 2020 expiră contractul de delegare 
a activitatii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
ai deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori , încheiat de Comuna 
Padeş cu SC B.C.A VIO SERVICE S.R.L, şi ţinând cont că activitatea SC PADEŞ UTIL 
SRL este suspendată până în luna octombrie 2020, societatea fiind într-o situaţie 
economico-financiară foarte proastă, proiectul de hotărâre a fost întocmit având în 
vedere acordul Consiliului local ca să fie demarate din timp procedurile şi 
formalităţile pentru delegarea serviciului de salubrizare la nivelul comunei, astfel 
încât comuna Padeş să nu rămână descoperită cu acest serviciu. 

Supus ia vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 12 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 
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7. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea HCL nr. 1/2020 de acoperire definitivă a deficitului bugetului 
local ai 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. 

8. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui ajutor social de urgenţă pentru înmormântarea numitei 
Aribăşoiu Maria din satul Motru Sec, comuna Padeş,judeţul Gorj , referatul de 
aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar propune consiliului local acordarea acestui ajutor de urgenţă 
deoarece familia numitei Aribăşoiu Maria se află într-o situaţie dificilă, numita 
Aribăşoiu Maria fiind beneficiară de ajutor social, propune consiliului local 
acordarea unui ajutor social de urgenţă în sumă de 1500 lei. 

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

pentru de către consilierii prezenţi. 
9. Probleme diverse. 

- Se prezintă Consiliului local adresa Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 316/03.03.2020 
prin care se solicită Primăriei comunei Padeş /Consiliului Local Padeş înaitarea HCL 
privind stabilirea cuantumului lunar al unei burse. 

Acordarea de burse elevilor se face în baza criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul 
5576/2011 emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Consiliul Local, prin reprezentanţii săi în Consiliul de administraţie al şcolii, vor 
avea vedere în urma discuţiilor purtate în acest consiliu , împreună cu conducerea 
Şcolii Gimnaziale Padeş să identifice numărul de potenţiali beneficiari ai acestor 
burse , pentru a se putea stabili un cuantum al acesteia , cu încadrarea în suma 
alocată de Consiliul local, urmând apoi adoptarea unei H.C.L.. 
- Se pune în discuţie cererea preotului paroh Mihalea Lucian Costinel, preot paroh 
ia parohia Motru-Sec care solicită sprijinul pentru procurarea de jgheaburi, scocuri 
pentru biserica din satul Motru Sec. 

Consiliul local este de acord cu procurarea acestor materiale în limita sumei de 
3000 de lei. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 2941/26.02.2020 a numitului Văcariu Harlambie 
din satul Padeş, care solicită 350 bucăţi ţiglă din demolări. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 2996/26.02.2020 a numitului Ivaşcu Marinuş-
Costinel din satul Călugăreni care solicită materiale de construcţii pentru 
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construirea unui zid de susţinere a drumului de acces către locuinţa iui şi a 
celorlalţi cetăţeni care locuiesc în zonă. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 4193/24.03.2020 a mai multor cetăţeni din satul 
Motru Sec care solicită material lemnos şi tablă pentru acoperişul unei fântânii în 
satul Motru Sec. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 2349/17.02.2020 a numitului Pîrvulescu Ion din 
satul Cloşani, care solicită o recompensă stabilită de consiliul local pentru cuplurile 
care au împlinit 60 de ani de căsnicie. 

Consiliul local nu este de acord cu cele solicitate, deoarece în momentul de faţă 
nu este adpotată nici o hotărâre în baza căreia să se acorde asemenea recompense 
pentru aceste cupluri. 
- Se prezintă Consiliului Local, notificarea nr. 342/05.02.2020 privind obligaţiile 
bugetare restante , notificarea nr. 160/13.02.2020 privind obligaţiile bugetare 
restante, titlul executoriu nr. 802086/07.02.2020 şi somaţia nr. 
802087/07.02.2020, toate emise de A.N.R.S.C şi adresate S.C. PADEŞ UTIL SRL . 

Consiliul Local ia act de respectivele notificări, titlu executoriu şi somaţie . 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, / 
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