
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.   89  din 28 .06.2022

Încheiat astăzi,   28 iunie  2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care se
desfaşoară la sediul  Primăriei comunei  Pădureni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Pădureni
nr.  189 /20.06.2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 11
consilieri locali. Lipseşte  nemotivat domnul consilier local  Ifteni Ioan si motivat domnul consilier local Popa
Jănică,  având un deces în familie , i-a decedat soţia. 

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr.  72 din data de 27 mai   2022
întru-cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11 voturi  ”pentru”.
            Doamna presedinte de sedinta Marin Corina –Mihaela  citeşte ordinea de zi şi  având în vedere 
prevederile art.135  alin. (6 ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ cu modificările şi completările
ulterioare şi  prevederile HCL nr.8  din19.02. 2021, privind Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului Local Pădureni se supune scoaterea din ordinea de zi a două proiecte de hotărâri ,  astfel:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor/sălilor şi  căminelor
culturale din comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare prin   licitaţie publică  a unui imobil ( centru de
vinificaţie ) situat în satul Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui . 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Marin –Corina-Mihaela , preia lucrările şedinţei şi propune
citirea   ordinei de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  a-III-a   bugetului  local  al  comunei  Pădureni,  judeţul
Vaslui , anul 2022  .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni
pentru trimestrul I al anului 2022. 

3. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  privind  măsurile  metodologice,
organizatorice,  termenele  şi  circulaţia  proiectelor  de  hotărâri  supuse  dezbaterii  şi  aprobării
Consiliului local al comunei Pădureni. 

4. Discuţii. 
Si în  conformitate cu prevederile  art. 135 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare şi HCL nr.8  din19.02. 2021, privind Regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului Local Pădureni se supune  suplimentarea  pe ordinea de zi a  trei proiecte de 
hotărâri astfel:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a-II-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,
anul 2022  .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului
Cultural Pădureni ,  judetul Vaslui.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULULUI  DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A BIBLIOTECII COMUNALE  PĂDURENI, JUDETUL VASLUI. 



Se supune la vot ordinea de zi si   suplimentarea celor trei puncte şi cu un numar  de 11  voturi
“pentru” s-a aprobat

1. Se trece la punctul doi  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre  privind rectificarea a-
III-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022  .

 Nefiind dsicuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind rectificarea a-III-a  bugetului local al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022   şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat. 
2. Se trece la punctul trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela dă

cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre   privind  aprobarea
contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul I al anului 2022.
Nefiind discuţii  se  supune la  vot  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea contului  de executie  a
bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul I al anului 2022 şi cu 11 voturi” pentru” s-a
aprobat. 

3. Se trece la punctul patru  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela
dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de
hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Pădureni.  
   Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind
măsurile  metodologice,  organizatorice,  termenele  şi  circulaţia  proiectelor  de  hotărâri  supuse
dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Pădureni şi cu 11 voturi „ pentru” 
s-a aprobat. 

4. Se trece la punctul cinci  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela
dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre  privind rectificarea a-
II-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022  .

Nefiind discuţii  se  supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind rectificarea a-II-a  bugetului  local  al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022  şi cu 11 voturi „ pentru” s-a aprobat. 
5. Se trece la punctul şase  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela

dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural Pădureni ,  judetul Vaslui.

Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Căminului Cultural Pădureni ,  judetul Vaslui şi cu 11 voturi „ pentru” s-a aprobat. 
6. Se trece la punctul şapte  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-Mihaela

dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
REGULAMENTULULUI  DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECII COMUNALE  PĂDURENI,
JUDETUL VASLUI. 
Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULULUI  DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECII COMUNALE  PĂDURENI, JUDETUL VASLUI şi  cu 11
voturi „ pentru” s-a aprobat.  

1. Se trece la ultimul punct Discutii.  
          Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisă.
          Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

       Presedinte de sedinta                                                                                Secretar general  
             Consiler local                           Munteanu Mirela

         Marin Corina-Mihaela 




