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Nr. 10132 din 31.10.2019 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 30.10.2019 în şedinţă extraordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.208 din 25.10.2019 , emisă de către 
primarul comunei Padeş, judeţul Gorj, şedinţa desfăşurându-şi lucrările la 
sediul acestuia, în sala de şedinţe. 

Şedinţa este deschisă de domnul Antonie Serafim, primarul comunei 
Padeş, care arată scopul pentru care a fost convocată şedinţa şi invită pe 
domnului Cîlcioi Vasilică , 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 Cîlcioi Vasilică, 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 
nouă consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnii consilieri locali 
Arjocu Marius, Elena Cristian şi Popescu Viorel. 

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

Domnul Cîlcioi Vasilică, preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
comunei Padeş. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale primarului comunei Padeş. 

Se consultă Consiliul local dacă mai sunt şi alte probleme care să fie 
înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, propune Consiliului Local 
introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind anularea 
accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, 
datorate bugetului local al comunei Padeş, de către persoanele fizice şi 
juridice. 

- l -



Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu cele propuse de domnul primar 
Antonie Serafim. 

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate de către 
consilierii locali prezenţi. 

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

de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Padesş, referatul 
de aprobare întocmit în acest sens, raportul de specialitate al 
compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Domnul primar Antonie Serafim propune Consiliului local această 
rectificare, având în vedere că Comunei Padeş i-a fost repartizată suma de 
30 mii lei de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Gorj, sumă 
ce va fi repartizată pentru Capitolul 68,pentru plata salariilor asistenţilor 
personali şi a Indemnizaţiei persoanelor cu handicap. 

Domnul primar, Antonie Serafim propune Consiliului local modificarea 
listei obiectivelor de investiţii cu privire la diminuarea unor sume la unele 
obiective de investţii care nu mai pot fl realizate anul acesta şi alocarea lor la 
obiectivele de investiţii aflate derulare, rectificarea făcându-se prin virarea 
de credite între capitole, subcapitole, titluri şi alineate conform anexelor şi 
listei de investiţii prezentate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 8 voturi 
pentru, abţinându-se domnul consilier Cîrstoniu Petre. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 
de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
primarului comunei Padeş, referatul de aprobare întocmit în acest 
sens,raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că, ţinând 
cont de prevederile O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, de 
complexitatea muncii şi a răspunderii în cadrul compartimentelor, în scopul 
îmbunătăţirii durabile a capacităţii administraţiei publice locale şi creşterii 
calităţii şi eficienţei furnizării de servicii publice , propune reorganizarea 
activităţii Primăriei Comunei Padeş, cu aprobarea organigramei, a statului 
de funcţii, a statului de personal, a numărului de personal şi a funcţiilor 
publice repartizate pe clase , grade profesionale ale aparatului de 
specialitate al primarului, după cum urmează: 
- se reorganizează compartimentele fond funciar şi agricultură într-un singur 
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compartiment,Compartiment agricultură şi fond funciar; 
- se transformă funcţia publică vacantă de consilier S asistent în funcţia 
publică de consilier ! superior din cadrul Compartimentului agricultură şi 
fond funciar; 
- se transformă funcţia contractuală de inspector de specialitate II din 
cadrul Compartimentului agricultură şi fond funciar în funcţia publică de 
Inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului 
agricultură şi fond funciar; 
- se înfiinţează funcţia publică de execuţie vacant Poliţist local asistent în 
cadrul Serviciului Public Poliţie Locală; 
- se desfinţează funcţia publică de execuţie vacant de inspector debutant 
din cadrul Compartimentului financiar- contabil; 
- se stabileşte prin transformarea funcţiei publice de conducere de Secretar 
al comunei Padeş în funcţia publică specifică de conducere de Secretar 
general al comunei Padeş, cu respectarea dispoziţiilor art. 611 din Codul 
administrativ; 
- se stabileşte prin transformarea funcţiei publice de execuţie de inspector 
clasa I grad superior în funcţia publică de Consilier achiziţii publice, grad 
superior, având în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult 
de 50%. 
- se redenumeşte Compartimentul evidenţa persoanei şi stare civilă în 
Compartiment stare civilă; 
- se desfiinţează funcţiilor publice de execuţie vacante Inspector asistent-
Compartiment evidenţa persoanei şi stare civilă. 
- se transformă funcţia contractuală de inspector de specialitate II (resurse 
umane) în funcţia publică de Inspector (resurse umane), clasa I, grad 
professional asistent, în cadrul Compartimentului resurse umane. 
- se înfiinţează Compartiment asistenţă comunitară cu un post contractual 
de asistent comunitar. 
- se înfiinţează funcţia contractuală de şofer; 
- se înfiinţează funcţia contractuală de guard. 

Noua dimensionare a structurilor, a funcţiilor publice şi contractuale 
are în vedere respectarea următoarelor principii: 
- structura organizatorică să fie simplă şi clară, să acopere toate activităţile 

pe care le desfăşoară în prezent; 
- atribuţiile şi condiţiile specific fiecărui post să acopere toate competentele 
de la nivelul administraţiei publice locale; 
- numărul nivelelor de autoritate să fie minim pentru a se elimina barierele 
de comunicare şi de asumare a responsabilităţii. 
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Domnul primar, Antonie Serafim arată că urmare a reorganizări! 
instituţia se încadrează în numărul de posturi maxim aprobat, în fondurile 
bugetare alocate. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 8 
voturi pentru, abţinându-se domnul consilier Cîrstoniu Petre . 

3.Domnul Antonie Serafim,primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 
de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Padeş, 
de către persoanele fizice şi juridice, referatul de aprobare întocmit în acest 
sens,raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că prin aprobarea acestui proiect 
de hotărâre de către Consiliul local, se va da posibilitatea ca persoanelor 
fizice şi juridice să le fie anulate accesoriile în cazul obligaţiilor bugetare 
restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al comunei Padeş, în 
anumite condiţii. 

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

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Cîlcioi Vasilică 

SECRETAR, 
Bivolaru Ei " Pompiliu 


