
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 6883 din 29.05.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28.05. 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 138 din 22.05.2020 , emisă de către primarul 
comunei 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 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 , constatându-se că sunt prezenţi 11 
consilieri, lipsind de la această şedinţă doamna consilier Rogobete Mariana. 

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: 
1. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public locai a bunului 
„ Extindere reţea electrică de joasă tensiune din satul Cloşani, punctul Poienile de 

Jos, comuna Padeş,judeţui Gorj", precum şi trasmiterea acesteia în folosinţă 
gratuită către Distribuţie Oltenia SA Craiova, judeţul Dolj; 
2. 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 următoarelor proiecte: 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; Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului 
General şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ 
Modernizare drumuri săteşti în comuna Padeş, judeţul Gorj" . 
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Consilierii iocaii sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectelor 
de hotărâre propuse de domnul primar. 

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

privind declararea de interes public local a bunului „ Extindere reţea electrică de 
joasă tensiune din satul Cloşani, punctul Poienile de Jos, comuna Padeş,judeţul 
Gorj", precum şi trasmiterea acesteia în folosinţă gratuită către Distribuţie Oltenia 
SA Craiova, judeţul Dolj,referatul de aprobare., raportul de specialitate. 

Domnul primar arată că s-a finalizat investiţia „ Extindere reţea electrică de 
joasă tensiune din satul Cloşani, punctul Poienile de Jos, comuna Padeş,judeţul 
Gorj", fiind efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, de aceea este necesar ca 
acest bun să fie declarat bun de interes public iocal,deoarece această extindere de 
reţea deserveşte cetăţenii comunei Padeş care au locuinţe şi proprietăţi în punctul 
Poienile de Jos, ulterior urmând să fie inventariat şi atestat ca aparţinând 
domeniului public al comunei Padeş, în conformitate cu prevederile legale. Pentru 
ca această reţea electrică să fie pusă în stare de funcţionare trebuie dată cu titlul 
gratuit către Distribuţie Oltenia SA Craiova, judeţul Dolj, în baza unui contract de 
comodat. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 11 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 Arjocu Marius precizează că trebuie avută în vedere o 
situaţie cu beneficiarii de burse. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că situaţia cu privire la aceşti 
beneficiari trebuia avută în vedere cu mult timp înainte, şi propune ca acest 
proiect de hotărâre să fie discutat într-o şedinţă extraordinară. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel precizează că prin aprobarea bugetului a 
fost repartizată o sumă de bani cu această destinaţie, şi ar trebui să se ştie 
numărul de beneficiari în funcţie de numărul dosarelor eligibile,pentru care se 
propune acordarea acestor burse de către comisia de acordare din cadrul unităţii 
de învăţământ. 



Consilierii din cadrul consiliului local decid să fie înaintată o adresă către Şcoala 
Gimnazială Padeş pentru a comunica numărul de beneficiari de burse şcolare ale 
căror dosare au fost declarate eligibile ia termenul şi metodologia şi calendarul de 
acordare prevăzute în Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a criteriilor specifice de acordare a 
burselor stabilite în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, de către 
Comisia de acordare a burselor şcolare numită prin decizia directorului Şcolii 
Gimnaziale Padeş, astfel încât Consiliul Local Padeş să poată lua o hotărâre cu 
privire la stabilirea numărului şi cuantumului acestor burse. 

Domnul consilier Nicolescu Viorel precizează că nu se va face răspunzător 
pentru necomunicarea numărului de beneficiari de burse de către comisia de 
acordare a burselor din cadrul Şcolii Gimnaziale Padeşacordate, burse acordate 
conform criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul nr. 5576/07.10.2011 ,cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a criteriilor specifice de acordare a burselor stabilite în 
consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Padeş, în eventualitatea adoptării 
unei hotărâri. 

Consilierii locali hotărăsc amânarea discutării şi supunerii spre aprobare a 
acestui proiect de hotărâre pentru o şedinţă extraordinară viitoare, după 
obţinerea informaţiilor necesare de la Şcoala Gimnazială Padeş. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General şi a Indicatorilor tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiţii „ Modernizare drumuri săteşti în 
comuna Padeş, judeţul Gorj" , referatul de aprobare, raportul de specialitate. 

Domnul Primar arată că aprobarea Studiului de Fezabilitate , a Devizului 
General şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ 
Modernizare drumuri săteşti în comuna Padeş, judeţul Gorj" , este necesară 
pentru a putea începe implementarea acestei investiţii care este cuprinsă în lista 
de investiţii , anexă la bugetul local şi care a fost aprobat de către consiliul local la 
începutul anului. 

Domnul consilier Elena Cristian întreabă cât au costat acestea, care este 
valoarea investiţiei şi cine le-a întocmit. 

Domnul primar precizează că Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic au fost 
realizate de S.C. PROSTAR IN VEST SRL şi au costat 12.176,07 iei,valoarea totală a 
investiţiei fiind de 337.973,00 lei. 

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

Domnul Bivolaru Eugeniu-Pompiliu, secretarul comunei Padeş arată că domnul 
consilier local Elena Cristian a depus înainte de începerea şedinţei la secretarul 
comunei, o solicitare adresată Consiliului local pentru a fi analizată şi a decide. 
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- Domnul viceprimar prezintă Consiliului local un raport cu privire la descrierea 
alimentării cu apă în satul Padeş, arătând că cele două conducte de aducţiune 
care alimentează bazinul de apă din satul Padeş şi de care sunt racordaţi cetăţenii 
din zona respectivă sunt deteriorate în proporţie de peste 90%, şi acestea trebuie 
înlocuite , solicitând consiliului local ca această lucrare de înlocuire a acestor 
conducte să fie făcută cu fonduri din bugetul local. 

Consilieri locali sunt de acord ca lucrare de înlocuire a acestor conducte să fie 
făcută cu fonduri din bugetul local. 

- Domnul primar arată că în perioada 5 mai până în prezent au fost cinci avarii 
la aducţiunea de apă pe porţiune de la ieşirea din Cloşani către Valea Mare.Aceste 
avariii fiind reparate de către cei trei şoferi, care din cauză că nu au avut activitate 
la şcoală cu microbuzele au fos folosiţi în acest mod. 

Domnul primar consideră că pe viitor trebuie angajaţii cel puţin doi oamenii la 
compartimentul de gospodărire care să se ocupe de serviciul de apă. 

Domnul primar propune Consiliului local să se facă o expertizare a conductei de 
alimentare cu apă, iar în funcţie de rezultatele acestei expertize să fie luate 
măsurile necesare, pentru a se preîntâmpina aceste avarii. 

Consilierii locali sunt de acord cu cele arătate de domnul primar. 
- Se prezintă Consiliului Local adresa Serviciului Fiscal Orăşenesc Motru nr. 
GJ106670/12.05.2020 privind notificarea de dechidere a procedurii de angajare a 
răspunderii solidare cu privire la debitorul SC PADEŞ UTIL SRL. 

Consiliul local ia act de această adresă. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 6185/20.05.2020 a mai multor cetăţeni 
(Ogrădeanu Gheorghe ş.a.) din satul Călugăreni care solicită sprijinul pentru 
procurarea a 100 ml de conductă pentru a fi racordaţi la reţeaua de apă . 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 5715/11.05.2020 a mai multor cetăţeni(Hîrţaucă 

Anghel ş.a.)din satul Motru Sec, care solicită sprijinul pentru procurarea de 
materiale de construcţii(ciment,nisip,fier) pentru betonarea punţii care face 
legătura strada Principală şi strada Narciselor în dreptul locuinţelor lor. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 6551/26.05.2020 a numitului Popescu Sabin din 

satul Padeş, comuna Padeş, care solicită ţiglă recuperată de la lucrarea de la şcoala 
Padeş. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie solicitarea domnului consilier Elena Cristian adresată 

Consiliului local , prin care solicită acordarea unui sprijin financiar, fie din partea 
Primăriei comunei Padeş, fie un sprijin financiar privat din partea fiecărui consilier 
local pentru cei trei gemeni ai familiei Dobre, din satul Cloşani,comuna Padeş, 
pentru ca aceştia să poată continua studiile muzicale. 

Domnul consilier Elena Cristian consideră că aşa cum sunt alocate fonduri 
pentru procurarea de diferite materiale de construcţii solicitate de către cetăţeni, 
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aşa se poî găsi resursele necesare pentru acest sprijin financiar. Precizează că 
familia respectivă nu ştie despre acest demers al său. 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan arată că în comună sunt mulţi copii talentaţi 
care poate nu au posibilităţi ,şi nu ar trebui să se facă o discriminare, în sensul 
acordării acestui sprijin doar pentru cei trei gemenii. 

Domnul primar precizează că autoritatea locală va încerca să găsească cadrul 
legal şi resursele necesare pentru sprijinul celor trei gemeni. 

Domnul consilier Popescu Viorel arată că cei trei gemenii ar putea fi ajutaţi 
pentru continuarea studiilor muzicale, prin achitarea de către autoritatea locală a 
taxelor pentru cursurile urmate în cadrul Şcolii populare de Artă din Târgu-Jiu. 

Autorităţile locale vor purta discuţii cu familia Dobre, pentru a primi informaţii 
despre nevoile şi situaţia materială a acestei familii, în demersul continuării 
studiilor muzicale ale celor trei gemeni, şi se va găsi o soluţie de ai sprijini pe cei 
trei gemeni pentru a progresa în pregătirea muzicală. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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