
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.    2229 din  25.05.2021

Încheiat astăzi,   25 mai   2021 în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care se
desfaşoară  la  sediul   Primăriei  comunei    Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului  comunei
Pădureni nr.  147  /19.05.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. La sedinţă lipseşte motivat  domnul Cozma Georgel
fiind plecat  din ţară  în Belgia .

Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal din data de  12 aprilie 2021 întru-
cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea  primului punct din ordinea de zi si anume : 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
Domnul    consilier  local    Gavriliţă  Vasile    ,  propune ca preşedinte  de  şed inţă pe domnul

consilier   Sandu Andrian   , fiind aprobat cu 12 voturi  ”pentru”.
Se alege presedinte de sedinta  pentru  lunile mai , iunie, iulie 2021 al Consiliului local Padureni

domnul Sandu Andrian   ,  cu un numar de 12  voturi “pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier  Sandu Andrian  , preia lucrările şedinţei şi propune
citirea   ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind prelungirea duratei contractului de finantare nerambursabila nr.
C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni ,  până pe data de
04.09.2022, pentru finalizarea implementarii Proiectului “ “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI
BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI. 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  solicitării  PRELUNGIRII  cu  12 luni  a  Scrisorii  de
garanţie  din partea  Fondului  de  Garantare  a  Creditului  Rural   SA (F.G.C.R  –IFN    SA  )   nr.
IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-a acordat în baza  contractului
de finantare nerambursabila  nr . C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR ,
pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni  reprezentând avans din
sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului  “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI
BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  pentru  activitatea  de  pescuit  desfăşurată  la
Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata
inflaţiei de 2,6% a  anului 2020. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului – legitimaţie
de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, din comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

6. Discuţii.



Se supune la vot Ordinea de zi şi cu un numar de 12 voturi “pentru” s-a aprobat.

1. Se trece la punctul 2  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul  de hotărâre  privind prelungirea
duratei contractului de finantare nerambursabila nr. C 1920072R201613901904 din 04.09.2018
incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni , până pe data de 04.09.2022, pentru finalizarea implementarii
Proiectului “ “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI,
JUDETUL  VASLUI.
       Nefiind  discutii  se  supune  la  vot   Proiectul  de  hotărâre privind  prelungirea  duratei
contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.  C  1920072R201613901904  din  04.09.2018
incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni , până pe data de 04.09.2022, pentru finalizarea implementarii
Proiectului “ “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI,
JUDETUL  VASLUI si cu 12  voturi „pentru”  s-a aprobat.

2. Se trece la punctul 3  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul  de hotărâre  aprobarea solicitării
PRELUNGIRII cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului
Rural  SA (F.G.C.R –IFN   SA )  nr. IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-
a acordat în baza  contractului de finantare nerambursabila  nr . C 1920072R201613901904 din
04.09.2018 incheiat   cu AFIR ,  pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de maxim 36
luni   reprezentând  avans  din  sursa  nerambursabilă  pentru  implementarea  proiectului  “POD
METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI. 
       Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre aprobarea solicitării PRELUNGIRII cu
12 luni a Scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural  SA (F.G.C.R –
IFN   SA )  nr. IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-a acordat în baza
contractului  de  finantare  nerambursabila   nr  .  C  1920072R201613901904  din  04.09.2018
incheiat   cu AFIR ,   pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni
reprezentând  avans  din  sursa  nerambursabilă  pentru  implementarea  proiectului  “POD
METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI si
cu   12  voturi „pentru”  s-a aprobat  .  

3. Se trece la punctul 4   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul consilier local Sandu
Andrian   ,dă cuvântul  domnului  primar care citeşte referatul   si   Proiectul  de hotărâre
privind stabilirea taxei pentru activitatea de pescuit desfăşurată la Primăria comunei Pădureni,
judeţul Vaslui, anul 2021.
Se trece la discutii.
Domnul primar spune . Este un pescuit sportiv , primăria a amenajat totul , este peşte în baltă şi
se taie chitanţă , iar banii se depun în caserie la primărie. Eu am păstrat un nucleu ca şi cum ar fi
un loc pentru relaxare, pentru bua dispozitie.
Domnul consilier Buciumaş Silviu  vine cu o propunere . Propun să fie  lăsa-ţi cu maxim 3 bete
pentru pescuit.
Domnul consilier Vârnă Vironel întreabă : Dar domnule primar la Văleni, să amenjaţi acolo o
baltă pentru peşte. 
Domnul primar spune : Ar fi frumos  dacă se poate să investească cineva acolo , dar primăria nu
poate pentru că nu are cine să păzească , dar la un privat ar fi bine. 
  Nemaifiind  discutii  se  supune  la  vot  Proiectul  de  hotărâre   privind stabilirea taxei  pentru
activitatea de pescuit desfăşurată la Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2021 si cu
12 voturi „pentru” s-a aprobat.



4. Se trece la punctul 5 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă,  domnul Sandu Andrian   ,dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si    Proiectul de hotărâre  privind  indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% a  anului 2020. 
         Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind  indexarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% a  anului 2020 şi cu 12  voturi „pentru”
s-a aprobat . 

5 Se trece la punctul 6  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul consilier local Sandu
Andrian   dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru
persoanele cu handicap, din comuna Pădureni, judeţul Vaslui.                
    Nefiind discutii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului
pentru eliberarea cardului – legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui  şi cu 12 voturi „ pentru” s-a aprobat.

6 Se trece la ultimul punct 7  Discuţii:

 Domnul consilier Carp Georgel întreabă: Dar domnule primar acolo la Leoşti se fac şi şanţuri
betonate la drum ? 
       Domnul primar spune: Da , se fac şi am avut parte de oameni cumsecade , care au ânteles
situaţia şi au venit ei cu iniţiativă şi ne-au lăsat să ne facem treaba. Am pus pietriş  spart şi cu
nisip , având utilajele din dotarea primăriei care sunt de un folos mare . 
       Stăm bine , la nivelul comunei avem în implementare Proiectul cu gazul, mai trebuie  un
foraj lşa Văleni ,   gunoiul de colectat . Ar mai trebui să cumpărăm o maşină de tocat crengar,
dar este o idee pentru viitor, să vedem cât de eficientă este. 

      Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
              Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de sedinta                                                                           Secretar general  
             Consiler local                           Munteanu Mirela

                    Sandu Andrian 


