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PROCES VERBAL, 

încheiat astăzi 24 aprilie 2019 în şedinţă ordinară a Consiliului local 
Padeş, convocată în baza Dispoziţiei nr.93 din 18.04.2019 , 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 aduce la cunoştinţa Consiliului Local că începând cu data de 
01.04.2019, domnului Bivolaru Eugeniu-Pompiliu ,inspector principal în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş i-au fost delegate 
atribuţii de secretar al comunei Padeş,acesta urmând să participe la şedinţele 
Consiliului Local. 

Domnul primar Antonie Serafim arată scopul pentru care a fost 
convocată şedinţa şi invită pe doamna Rogobete Mariana , preşedinte de 
şedinţă , ales în condiţiile art.35 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să preia 
conducerea lucrărilor şedinţei. 

La şedinţă mai participă doamna Ciorbă Marina , contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Doamna Rogobete Mariana, 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 consilierii. 

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

Doamna Rogobete Mariana, preşedintele de şedinţă, supune spre 
aprobare următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de h o t ă r â r e privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. 
2= Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 

a devizului general actualizat la obiectul de investiţii "MODERNIZARE ŞCOALĂ 
PRIMARĂ CLOŞANI, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
şi a devizului general actualizat la obiectul de investiţii "REABILITARE Şl 
MODERNIZARE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL 
GORJ". 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 
a devizului general actualizat la obiectul de investiţii "REABILITARE Şl 
MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ". 

5. Probleme diverse. 

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 
scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general actualizat la obiectul de 
investiţii "REABILITARE Şl MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA 
PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" prevăzut la punctul 4 din ordinea de zi ,deasemenea 
propune Consiliului Local să se introducă pe ordinea de zi , Proiectul de 
h o t ă r â r e privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al p r imarului comunei Padeş, judeţul Gorj. 

Consilierii locali 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. 

Se consultă consilierii locali dacă sunt obiecţii asupra procesului 
verbal al şedinţei anterioare , nefiind obiecţii şi fiind supus votului, acesta 
este aprobat în unanimitate. 

1.Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, şi expunerea de 
motive întocmită în acest sens. 

Doamna Ciorbă Marina, contabil în cadrul Primăriei comunei Padeş, 
prezintă raportul de specialitate privind aprobarea bugetului local pe anul 
2019. 

Doamna contabil Ciorbă Marina prezintă detaliat modul de repartizare 
a sumelor pe capitole, titluri şi aliniate din anexele care fac parte integrantă 
din proiectul de hotărâre. 

Domnul primar face precizarea că o sumă de aproximativ 400.000 de lei 
din bugetul local pe anul 2019, trebuie returnată la bugetul de stat, aceasta 
r ep rezen t ând plata salariilor asistenţilor personali pe trimestru I al anului 
2019. 

Domnul Nicolescu Viorel, consilier local propune ca o parte din 
cheltuielile materiale f ă c u t e de către Consiliul Local pentru Şcoala Gimnazială 
Padeş, să fie făcute din bugetul propriu al Scolii Gimnaziale Padeş. 
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în acest sens, doamna consilier local Ştefănescu Gabriela cât şi domnul 
primar Antonie Serafim propun invitarea domnului director al Şcolii 
Gimnaziale Padeş la următoarea şedinţă a Consiliului Local Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 
voturi pentru si 2 voturi împotrivă, fiind împotrivă domnii Elena Cristian şi 
Cîrstoniu Petre. 

Domnul primar Antonie Serafim arată că la dezbaterea preliminară a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, au 
participat atât domnul consilier Elena Cristian cât şi domnul consilier 
Cîrstoniu Petre, aceştia neavând nici o obiecţie cu privire la proiectul de 
hotărâre privind bugetul local pe anul 2019. 

2. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 
general actualizat la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE ŞCOALĂ 
PRIMARĂ CLOŞANI,COMUNA PADEŞ,JUDEŢUL GORJ " , şi expunerea de 
motive întocmită în acest sens, precum şi raportul de specialitate al 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 
voturi pentru si 2 voturi abţineri, abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian 
şi Cîrstoniu Petre. 

3. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului 
general actualizat la obiectivul de investiţii "REABILITARE Şl MODERNIZARE 
ŞCOAlă GIMNAZIALĂ PADEŞ,COMUNA PADEŞ,JUDEŢUL GORJ " , şi expunerea 
de motive întocmită în acest sens, precum şi raportul de specialitate al 
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Padeş. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 voturi 
pentru si 2 voturi abţineri, abţinându-se domnii consilieri Elena Cristian şi 
Cîrstoniu Petre. 

4. Domnul Antonie Serafim, primarul comunei, prezintă proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Padeş, judeţul Gorj, anexa care face 
parte integrantă şi expunerea de motive. 

Domnul primar ţinând cont 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 
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servîcii 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 desfiinţează funcţiile publice de execuţie vacante Inspector 
asistent- Compartiment evidenţa persoanei şi stare civilă, serviciul de 
evidenţa persoanei nefiind autorizat. 

- Se reorganizează compartimentele evidenţa persoanei şi stare civilă şi 
resurse umane într-un singur compartiment : Compartiment resurse 
umane şi stare civilă; 

- 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 f ie simplă şi clară , să acopere toate 

activităţile pe care le desfăşoară în prezent; 
- Atibuţiile 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. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu un număr de 10 

voturi pentru , 2 voturi împotrivă, fiind împotrivă domnii consilieri Elena 
Cristian şi Cîrstoniu Petre. 

5.Se trece la probleme diverse: 

Se prezintă cererea nr. 4283 a domnului Nicolescu Sabin -Gabriel, consilier 
local, care aduce la cunoştinţă Consiliului local că demisionează din calitatea 
de reprezentant al A.G.A.(Adunarea Generală a Acţionarilor). 

Consiliul Local ia act de această demisie. 
Domnul viceprimar Argintaru Mihail propune ca reprezentant al A.G.A. pe 

doamna Rogobete Mariana, Consiliul Local fiind în unanimitate de acord. 
Se prezintă cererea nr. 4227/22.04.2019 a domnilor Mărgulescu 

Constantin şi Baloi Gheorghe reprezentanţi ai filialei pensionarilor din 
comuna Padeş, care solicită amenajarea şi punerea la dispoziţie a unei 
camere din incinta fostei grădiniţe din satul Călugăreni pentru înfiinţarea 
"CLUBULUI PENSIONARILOR" din comuna Padeş. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate. 
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Se prezintă cererea nr. 2647/19.03,2019 a numitului Blaj S.Sabin care 
solicită asfaltarea unei uliţe din faţa fostul magazin al Federalcoop din satul 
Văleni. 

Consiliul Local va avea în vedere acest lucru, dar în momentul de faţă 
autoritatea locala se afl i în litigiu privind acest teren, cu numitul Vrancuţi 
Haralambie la instanţa de Judecată. 

Se prezintă adresa Tribunalului Gorj 3615/95/2018 cu privire la salariaţii 
SC PA DES UTIL SRL. 

Consiliul Local ia act de această adresă precum şi de răspunsul dat de 
Primăria Padeş cu privire la această adresă. 

Se prezintă cererea nr.2776/25.03.2019 a domnilor Luca Constantin, 
Hîrţaucă Li viu, Văduva loniţă, Cârstoniu Ion care solicită sprijin pentru 
construirea unui pod peste râul Motru. 

Consiliul Local nu este de acord cu această cerere . 
Se prezintă Hotărârea nr.3/2008,hotărârea nr. 10/2018 ale Adunării 

Generale a Asociaţiei Comunelor din România privind plata cotizaţiei anuale 
datorate de membrii asociaţiei. 

Comuna Padeş fiind membru în această asociaţie,Consiliul Local este de 
acord cu plata acestei cotizaţii anuale. 

Se prezintă cererea nr.1890/28.02.2019 a domnilor Molete Constantin şi 
Orsescu Victor şi alţii , care solicită spijin pentru procurarea unor 
materiale(plasă sârmă,ţeavă)pentru împrejmuirea stânei de la Mileanu. 

Consiliul Local este de acord cu cele solicitate de domnii Molete Constantin 
şi Orzescu Victor,în limitele sumelor prevăzute în bugetul local. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

PR INŢĂ, SECRETAR, 
ana 
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