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PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 5431 din 04.05.2020 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 30.04. 2020 în şedinţă ordinară a Consiliului local Padeş, 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 115 din 24.04.2020 , 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 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: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ai comunei Padeş; 
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 prelungirea 
Scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul Modernizare drumuri 
locale, comuna Padeş, judeţul Gorj; Proiect de hotărâre privind aprobarea 
atribuirii contractului 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 ca urmare a unei proceduri de achiziţie publică directă 
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prevăzută Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către 
Comuna Padeş a autogunoierei marca MAZZOCHIA/MAM 12 mc, seria şasiu 
WMAN15ZZ99Y221681; Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar 
al unei burse sociale acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în 
anul 2020. 

Consilierii locali 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 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. 
X. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al comunei Padeş,referatul de aprobare. 
Doamna Ciorbă Marina prezintă raportul de specialitate cu privire rectificarea 

bugetului local al comunei Padeş, arătând că rectificarea se va face prin virarea de 
credite între capitole,subcapitole, titluri şi alineate , se doreşte modificarea listei 
de investiţii prin diminuarea cu suma de 53 mii lei la obiectivul Alimentare cu apă, 
staţie de tratare şi sistem canalizare menajeră în comuna Padeş, influenţa 
bugetului local de venituri şi cheltuieli fiind de +18 mii lei, suma de 53 mii lei va fi 
utilizată astfel : 20 mii lei va fi utilizată în trimestrul II la capitolul 61.50 având în 
vedere situaţia de pandemie creată de virusul COVID 19, iar suma de 33 mii lei va 
fi utilizată în trimestrul IV pentru diminuarea veniturilor la sursa 04.02 . 

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 
prelungirea Scrisorii de garanţie de la FNGCIMM SA IFN la proiectul Modernizare 
drumuri locale, comuna Padeş, judeţul Gorj, 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 către consilierii locali. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a activitatii de colectare 
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 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 ca urmare a unei proceduri 
de achiziţie publică directă prevăzută Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, referatul de aprobare, raportul de 
specialitate. 

Domnul Primar arată că pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţii 
serviciului de salubrizare de la nivelul comunei Padeş, a fost încheiat un nou 
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contract de delegare a acestui serviciu pe o perioadă de 6 luni, având în vedere că 
activitatea S.C Padeş Util SRL este suspendată până în luna octombrie. 

Acest contract de delegare a serviciului de salubrizare trebuie atribuit printr-o 
hotărâre a Consiliului Local. 

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

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea închirierii de către Comuna Padeş a autogunoierei marca 
MAZZOCHIA/MAN 12 mc, seria şasiu WMAN15ZZ99Y221681, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate întocmit în acest sens. 

Consilierii locali sunt de acord cu închirierea autogunoierei în vederea 
desfăşurării activităţiilor serviciului de salubrizare. 

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 cuantumului lunar ai unei burse sociale acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat ia în anul 2020, referatul de aprobare, raportul 
de specialitate întocmit în acest sens. 

Domnul primar prezintă adresa Şcolii Gimnaziale Padeş nr. 485/23.04.2020 
prin care se solicită Consiliului Local înaitarea H.C.L. Padeş privind stabilirea 
cuantumului lunar al unei burse. 

Domnul consilier Popescu Viorei arată că anul trecut cuantumul unei burse 
sociale a fost de 50 lei/lună. 

Domnul primar precizează că prin adoptarea bugetului local al comunei Padeş a 
fost repartizată Şcolii Gimnaziale Padeş suma de 12000 lei pentru burse sociale, şi 
propune Consiliului local ca anul acesta bursa socială să fie de 60 iei/lună . 

Domnul consilier Elena Cristian propune ca , cuantumul unei burse sociale să fie 
de 80 lei/lună, dar revine şi propune ca, cuantumul acesteia să fie 100 lei /lună . 

Se supun la vot cele trei propuneri ale cuantumului unei burse sociale. 
Propunerea cuantumului unei burse sociale de 60 lei/lună este votată de 8 

consilieri locali. 
Propunerea cuantumului unei burse sociale de 80 lei/lună este votată de 

doamna consilier Gabriela Ştefănescu şi de domnul consilier Luca Ion. 
Propunerea cuantumului unei burse sociale de 100 iei/lună este votată de 

domnii consilieri locali Elena Cristian şi Cîrstoniu Petre. 
Consiliul Local aprobă cu 8 voturi pentru ca bursa socială să fie în cuantum de 

60 lei/lună. 
9. Probleme diverse. 

- Domnul primar prezintă Consiliului local un Protocol de colaborare ce se 
doreşte a fi încheiat cu Administraţia Bazinaiă de Apă Jiu/S.G.A-Gorj având ca 
obiect lucrări de întreţinere albi minoră a râului Motru în satele Călugăreni şi 
Padeş. 

Consilierii locali sunt de acord cu încheiere acestui Protocol de colaborare. 
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- Se prezintă Consiliului Local de către domnul viceprimar Argintam Mihail, oferta 
SC. BCA VIO SERVICE SRL pentru serviciile de spălat stradal cu dezinfectant pe 
baza de hipoclorit de sodiu. 

Consilieri locali consideră că trebuie făcută o dezinfectare a arterelor de 
circulaţie la nivelul comunei, dar trebuie avut în vedere să costul acesteia. 

Domnul primar arată că pentru toate cheltuielile efectuate cu măsurile luate 
împotriva noului coronavirus COVID 19, o să fie alocaţi bani de la guvern, iar dacă 
consiliul local este de acord cu această dezinfecţie, achitarea serviciilor de 
dezinfecţie prestate se va face atunci când se vor primi aceşti bani de la guvern. 

Consiliul local este de acord cu aceasta , mai puţin domnii consilieri locali 
Cîrstoniu Dan şi Arjocu Marius. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 5179/27.04.2020 a numitului Stoichiţă Adrian din 
satul Cloşani, comuna Padeş, care solicită sprijinul pentru procurarea de materiale 
de construcţii(ciment, multibat, nisip) pentru repararea locuinţei sale. 

Domnul consilier Elena Cristian propune ca administraţia locală poate să pună la 
punct locuinţa numitului Stoichiţă Adrian printr-o igienizare a acesteia şi prin 
reparaţiile ce se impun. 

Domul primar precizează că autoritatea locală poate să-l ajute pe acesta cu 
materialele respective, dar nu poate face o lucrare de investiţie în casa acestuia. 

Domnul consilier Luca Ion arată că dacă i se vor da aceste materiale numitului 
Stoichiţă Adrian acesta nu va şti ce să facă cu acestea. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate de numitul Stoichiţă Adrian. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 4907/16.04.2020 a mai multor cetăţeni din satul 
Căiugăreni care solicită sprijinul cu utilaje din cadrul primăriei pentru amenajarea 
drumului de acces către proprietăţile lor din punctul numit „ Giula- Dumbrava" . 

Domnul consilier Cîrstoniu Dan arată că dacă se solicită acest sprijin, măcar 
cetăţenii să facă o curăţenie a acestui pârâu. 

Domnul consilier Elena Cristian arată că autoritatea locală trebuie să facă o 
analiză amănunţită a nevoilor fiecărui sat al comunei în parte, fiindcă toate satele 
au nevoile lor, dar este de acord cu cele solicitate. 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- s e pune în discuţie cererea nr. 5180/27.04.2020 a domnului Opriţescu Ion din 
satul Orzeşti, comuna Padeş, judeţul Gorj, care solicită învoirea- păşunarea cu 800 
de oi în muntele Radoteasa . 

Consiliul local nu mai deţine goluri alpine întrucât acestea au făcut obiectul 
legilor fondului funciar, fiind reconstituite sau în curs de reconstituire foştilor 
proprietari sau moştenitorilor acestora. 

- S e în discuţie cererea nr. 5280/28.04.2020 a mai multor cetăţeni din satul 
Orzeşti care solicită sprijinul pentru amenajarea drumului de acces către 
proprietăţile lor din punctul numit „ Pe faţă ". 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate, cu condiţia ca acesta să nu fie în 
fond forestier. 



- Se pune în discuţie cererea nr. 5330/29.04.2020 a mai multor cetăţeni din satul 
Călugăreni şi Orzeşti care solicită sprijinul cu utilaje din cadrul primăriei pentru 
reabilitarea drumului de acces către proprietăţile lor din punctul numit „ La 
Releu". 

Consiliul local este de acord cu cele solicitate. 
- Se pune în discuţie cererea nr. 4742/13.04.2020 a numitei Luca Margareta care 

solicită sprijinul pentru procurarea de materiale de construcţii(ciment,nisip, piatră) 
pentru construirea unui zid de sprijin în punctul numit „ Scaune". 

Având în vedere că mai mulţi cetăţeni care au proprietăţi în vecinătatea 
drumului de acces din punctul „ Scaune", au solicitat materiale de construcţii 
pentru efectuarea unui zid de sprijin în dreptul proprietăţilor lor şi aceste solicitări 
au fost aprobate în şedinţele anterioare, Consiliul local stabileşte ca aceste 
materiale să nu mai fie acordate, urmând ca acest zid de sprijin să fie construit de 
primărie în baza unui deviz de lucrări, pe toată distanţa drumului din punctul 
„ Scaune". 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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