
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
Nr. 212 din 09.01.2020 

PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 8 ianuarie 2020 în şedinţă extraordinară a Consiliului 
local Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.l din 06.01,2020 , 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 Arjocu Marius , 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 Arjocu Marius, 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 10 
consilieri locali, lipsind de la această şedinţă domnii consilieri Elena Cristian şi 
Cîrstoniu Petre. 

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

Domnul Arjocu Marius, preşedintele de şedinţă, supune spre aprobare 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului 
local ai anului 2019 şi utilizarea excedentului cumulat al bugetului local al 
comunei Padeş; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de combustibil 
pentru buldoexcavatorul TEREX 820 aflat în dotarea Primăriei comunei Padeş. 

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 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. 
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1. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectul 
de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al anului 
20X9 şi utilizarea excedentului cumulat al bugetului local al comunei Padeş, 
referatul de aprobare întocmit în acest sens. 

Domnul primar, Antonie Serafim arată că utilizarea excedentului 
cumulat al bugetului local ai comunei Padeş se va face pentru obiectivele de 
investiţii în derulare sau care vor fi realizate în viitor, respectiv excedentul AFSR 
pentru obiectivele „ Modernizare drumuri locale", „înfiinţare şi dotare 
grădiniţă în satul Motru-Sec" şi „Dotare cămine culturale în comuna Padeş 
obiectivul",iar excedentul de la bugetul local pentru obiectivele „ Extindere 
reţea energie electrică Poieni de Jos şi Orzeşti" , „ Construire podeţ în satul 
Apa Neagră" „ Lucrări de întreţinere- DC 118- prin turnare covor asfalt ic" şi 
„ Reabilitare şi Modernizare Locuinţă socială în satul Cerna Sat", iar excedentul 
de la Sursa E va fi utilizat pentru obiectivul „ Construire drumuri de acces către 
terenuri agricole". 

Domnul Consilier Arjocu Marius întreabă pe domnul primar când se va da în 
folosinţă grădiniţa şi vor putea fi mutaţi copii în această clădire. 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că lucrările la 
acest obiectiv sunt terminate urmând să fie convocaţi cei de la AFIR şi I.S.C. 
pentru recepţia finală. Se va solicita conducerii Şcolii Gimnaziale Padeş să se 
ocupe de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare{ISU, DSP), deoarece acestea 
trebuie obţinute pe numele şcolii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, prezintă proiectului 
de hotărâre privind stabilirea consumului de combustibil pentru 
buldoexcavatorul TEREX 820 aflat în dotarea Primăriei comunei Padeş, 
referatul de aprobare ,raportul de specialitate întocmit în acest sens , având în 
vedere faptul că Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale 

Domnul Antonie Serafim, primarul comunei Padeş, arată că prin dispoziţia 
sa a fost stabilită o comisie care să constate cât combustibil consumă 
buldoexcavatorul aflat în dotarea Primăriei comunei Padeş. 

Comisia a stabilit ca buldoexcavatorul să efectueze lucrări de nivelare, 
turnare pietriş, folosind cupele din dotare pentru efectuarea acestor manevre 
pe o durată de o oră, constatându-se că acesta a avut un consum mediu de 8 
litri /oră. 
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Domnul consilier local Cîrstoniu Dan propune ca în cadrul acestui proiect să 
fie stabilit şi aprobat un tarif pentru închirierea acestui buldoexcavator de 
către cetăţeni sau diverse firme. 

Domnul primar precizează că va fi iniţiat un proiect de hotărâre prin care să 
se stabilească tarife pentru închirierea tuturor utilajelor aflate în dotarea 
Primăriei comunei Padeş(buldoexcavator, raba, tractor). 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru de către consilierii prezenţi. 

Domnul primar aduce la cunoştinţa consiliului local că în cursul lunii 
decembrie 2019 ,cât şi în primele zile ale luni ianuarie 2020 au fost efectuate 
verificări de către I.S.C. la proiectele aflate în derulare la nivelul comunei 
Padeş, nefiind găsite nereguli. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Arjocu Marius 

Secretar general, 
Bivolaru Eugenfu-Pompiliu 


