
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        ______      _____________________________

NR.   1 din 07.02.2022

În  baza  dispoziţiilor  art.133  alin.(2)  lit.”a”,  art.134,  alin.(3),  lit.”b”,  alin.(5),  lit.”a”,
art.135,  art.155 alin.(1) lit.”  b” si  „e”,   alin.  (3)  lit.”b”  si  art.196,  alin.(1) lit.”b”  din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,se convoacă Consiliul Local al comunei  Pădureni  în
şedinţă ordinară din data de 11.02.2022 ora 14.00, la Căminul Cultural Pădureni  ,comuna
Pădureni  cu participarea fizică a consilierilor locali , cu următoarele  proiecte al ordinii de
zi : 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul
Vaslui anul 2022.

2. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Programului anual al Achiziţiilor  Publice
pentru  anul 2022.

3. Proiect de hotărâre   pentru modificarea Hotărârii  Consiliului  local  Pădureni   nr.
38/2018  privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activităţii de audit public intern.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  măsurilor  organizatorice  a  serviciului
voluntar  pentru situaţii de urgenţă ( S.V.S.U.)  Pădureni şi acordarea unor drepturi şi
indemnizaţii  pentru  voluntarii  din  cadrul   serviciului  voluntar   pentru  situaţii  de
urgenţă S.V.S.U. 

5. Proiect  de hotărâre  aprobarea menţinerii   taxei  de  concesiune la  contractul  de
concesiune nr. _____/10.03.2016  încheiat între Consiliul Local al comunei Pădureni ,
judeţul  Vaslui  şi   Cabinetul Medical Individual  Medicina de Familie  Dr. Ivanovici
Georgiana. 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea  modificării  organigramei şi a statului de
functii  publice  al  personalului  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Pădureni, judeţul Vaslui.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  chiriilor  nominale  pentru
locuinţele  situate  in  Blocul  de  locuinte  din   comuna Pădureni,  judeţul  Vaslui    şi
aprobarea contractului  cadru.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă, a
terenului în suprafaţă de 9000 mp ,  aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna
Pădureni , judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol.

9. Proiect de hotarare  privind inchiriere spatiu TELEKOM .
10. Discutii. 

Inițiator 
Primar 
DIACONU TEMISTOCLE 



- Aviz- 

Documentele  înscrise  pe  proiectul  ordinii  de  zi  a  şedinţei  sunt  puse  la  dispoziția
consilierilor locali ai comunei  PĂDURENI prin intermediul poștei electronice . Proiectele de
hotarari vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local , in
baza competentelor acestora,  conform precizarilor  de mai sus .  Membrii  Consiliului  Local al
Comunei   PĂDURENI   pot  sa  formuleze  si  sa  depuna  amendamente  asupra  proiectelor  de
hotarari. 

PRIMAR ,
Diaconu Temistocle

Membrii consiliului local Pădureni :

1 Domnul Buciumaş Silviu – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT _____________________

2 Domnul Carp Georgel - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT__________________________

3 Doamna Ciulei Cătălina - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT_________________________

4 Domnul Corcodel Petruţă- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT________________________

5 Domnul Gavriliţă Vasile- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT_________________________

6 Domnul Ifteni Ioan – PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL__________________________ 

7 Doamna Marin Corina-Mihaela-- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT_________________

8 Domnul Pascal Costică - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT________________________

9 Domnul Popa Jănică- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT_________________________

10 Domnul Sandu Andrian- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT______________________

11 Domnul Vîrnă Vironel- PARTIDUL  NAŢIONAL LIBERAL________________________

12 Domnul Zaharia Romică -PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL _______________________

13 Domnul Zaharia Valentin- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL________________________


