
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr. 26 din  11.02.2022

Încheiat astăzi,  11 februarie 2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care
se desfaşoară la sediul  Primăriei  comunei  Pădureni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei
Pădureni nr.  97 /07.02.2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 13
consilieri locali. La sedinţă participă neinvitat domnul Caranfil Valerică .

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal din data de  25 ianuarie 2022 întru-
cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 13 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea următoarelor proiecte de hotărâri din ordinea de zi  şi anume:
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Jănică , preia lucrările şedinţei şi propune citirea

ordinei 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 hotarare  privind aprobarea  modificării devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici actualizaţi pentru obiectivul de investitii“POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ
ÎN  SAT  VĂLENI,  COMUN PĂDURENI,  JUDETUL  VASLUI“cât  si  a  cofinantarii  acestuia din
bugetul local.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de evaluare imobiliară având ca
obiect întocmire ,, Raport de evaluare pentru stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiul
cu destinație de cabinet  medical  proprietatea Comunei Pădureni , aflat în administrarea Consiliului
Local al Comunei Pădureni . 

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. Discuţii.



1. Se  trece  la  primul  punct  preşedintele   de şedinţă  domnul   Popa  Jănică     dă  cuvântul
domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea
bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui,  pentru  anul 2022.

        Se trece la discuţii:
Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă: Dar referitor la parcul de joacă pentru
copii când estimaţi că s-ar face?
Domnul primar  raspunde: Momentan acum este prinsă  preventiv această  sumă  în acest
proiect de buget , mai tarziu o să fie si proiectul , o să fie un evaluator  care să estimeze cam
cât o să coste accest proiect  şi apoi venim cu proiect de hotărâre spre aprobare în consiliul
local. 
Domnul primar spune: Sunt multe discuţii, acum am chemat si sefii de asociaţii , să anunte să
plătescă cei  care  au datorii  la bugetul  local  ,   pe cei  care nu plătesc  .  Este  o datorie  de
cetăţean  al comunei şi al României să vină să plătească impozitul , că asa cresc foarte multe
penalităţi. De ce  unul care este corect , vine si plăteste iar altii nu. Curtea de Conturi vine şi
ne  intreabă  ;  Ce  măsuri  a-ţi  luat?  De ce  sunt  asa de  multe  majorări?  Sunt  foarte  mulţi
decedati, iar mostenitorii sunt plecaţi din tara, nu s-a dezbătut succesiunea şi  la impozite
apar cu debite foarte mari. 
Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă. Ce măsuri a-ti luat ? 
Domnul primar răspunde: Tocmai am citit proiectul de buget si la partea de venituri v-am
spus este o sumă asa de mare , ca si  cum am avea bani pentru toate proiectele si le-am si
termina. Dar a- ţi văzut  toate somaţiile pe  care le-am trimis . Unii au spus că venim si le
luăm casa, terenul, dar nu este asa. Noi am instiintat , am făcut somaţii ca acei oameni care
au datorii să vină la primărie sa plătească. Avem depus si la avocat in jur de 40 de dosare  să
vedem ce putem face să recuperăm banii.
Domnul primar spune: Am auzit tot felul de vorbe cum că îi dăm afară din casă , le luăm
terenul,  alţii plătesc si alţii nu. 
Domnul consilier local zaharia Valentin întreabă: Dar să ne daţi si nouă o listă cu cei care au
datorii.
Domnul primar spune: O să vă dăm şi lista pe sate . 
Domnul  viceprimar  spune:  Asa  este  ,  la  rolul  respectiv  apare  ca   datorie  indiferent  cine
plăteste , chiar daca nu s-a dezbăzut mostenirea. La tine Vironel dacă nu te intelegi cu fratii
tăi, dar tu iti plăteşti partea ta, dar restul cine plăteste , mai ales că acolo este titlu comun.
Dacă voi dezbateti mostenirea , atunci se imparte si fiecare plăteste in dreptul lui. 
Domnul primar spune: Trebuie să dezbateti mostenirea , sa veniti sa plătiţi  altfel creste la
buget si este o povara pentru bugetul comunei.
Domnul primar spune: Stiti că în momentul de faţă avem aproapre suma de 5 miliarde le lei
vechi datorii  provenite din amenzi.  Asta este la nivel general,  nu numai la noi.  Dar avem
consultanţă juridică  şi avem convingerea că o să mergem mai departe. 
Domnul primar spune: Stiti că numitul Popa Viorel , din satul Văleni, are jumătate de miliard
datorii la bugetul local  provenite din amenzi. Ce să îi faci? Ce să îi iei ? Nu are nimic. Noi i-am
pus la cheltuieli . Nu este ca si cum ai avea banii  care sunt în 20 de saci şi vine cineva şi spune
că se fură. 
          Nemaifiind discuţii  se supune la vot  Proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui,  pentru  anul 2022 şi cu 12 voturi „
pentru”  şi  un  vot împotrivă ( consilier loal Vârnă Vironel ) s-a aprobat. 



2.            Se trece la al doilea  punct din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul  Popa
Jănică    dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2022.
Se trece la discuţii:
Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă: Domnule primar , parcă s-a mai aprobat
odată într-o şedinţă de consiliu local , despre acest despicător hidraulic?
Domnul  primar  răspunde:  Da  ,  dar  atunci  s-a  propus  cumpărarea  acestuia.  Acum  este
prevăzut în planul anual  de achizitie şi anul acesta o să fie cumpărat.
Domnul consilier local spune: Da aşa era anul trecut, doamnele de la scoala, au venit si cu
oferta si cu pret.
Domnul primar spune: Nu , era vorba despre domnul viceprimar , a spus atunci în sedinţă, că
ar fi necesar acest utilaj, care ar uşura munca. 
         Nemaifiind discuţii  se  supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Programului anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2022 şi cu 13 voturi „ pentru”
s-a aprobat. 

3.        Se trece la punctul 3 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă domnul  Popa Jănică    dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre   pentru
modificarea  Hotărârii  Consiliului  local  Pădureni   nr.  38/2018   privind  însuşirea
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public
intern.
        Se trece la discuţii:
Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă: Domnule primar mă scuzaţi că vă întreb .
Dar ce este Audit Public Intern?
Domnul primar răspunde: Curtea de Conturi  vine în control odată la trei  ani  şi  întreabă
dsepre acest control pe care îl face asociaţia anual , pentru a evita riscurile la care se expune
instituţia. Noi suntem înscrişi în Acor (Asociatia Comunelor din România)   din anul 2018 şi
am  aderat  la  această  asociaţie  ,  pentru  a  putea  face  controlul  la  primărie  pe  diferite
compartimente la care ei lasă  măsuri de aplicat iar noi trebuie să le ducem la îndeplinire.  

        Nemaifiind discuţii se supune la vot Proiectul 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 şi cu 13 voturi “pentru”s-a
aprobat.

4. Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul  Popa Jănică    dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi  Proiectul  de  hotarare   privind
aprobarea   modificării  devizului  general  şi  a  indicatorilor  tehnico-  economici
actualizaţi pentru obiectivul de investitii“POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN
SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“cât si a cofinantarii acestuia din
bugetul local.
     Se trece la discuţii:
Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă :  Mă scuzaţi  că vă întreb iar?  Domnule
primar , dumneavoastră a-ţi văzut podul ? Eu nu aş trece cu o maşină de gabarit mare peste



acest pod? Eu m-am dus să văd despre ce este vorba .  Este prost ridicat , sincer să vă spun ,
decât să dai bani pe cofinanţare , mai bine , nu stiu, faci altceva.
Domnul  primar  răspunde:  O  să  aduc  proiectantul  şi  constructorul   care  sunt  oameni
specialişti în domeniu ,  este un pod făcut pe schelet metalic.
Domnul  consilier  Zaharia  Valentin  răspunde:  Da,  dar  pereţii  sunt  subţiri  ,  pe  ce  prinzi
parapeţii? Domnule primar ştiu si eu , am făcut şi eu liceul de cosntrucţii. Nu stiu dacă s-a
respectat proiectul? 
Domnul primar răspunde:  Domnul Toma este dirginte de şantier şi  răspunde de  această
lucrare.
Domnul consilier local Vârnă Vironel spune: Da , aşa este el dă cu subsemnatul acolo. 
Domnul consilier local Zaharia Valentin  spune: Nu cred că este un pod durabil ? trebuie să
reziste foarte mult timp şi la foarte multă greutate.Nu vreau să aduc jigniri.
Domnul primar spune: Domnul Ciomaga , spunea că a făcut mai multe proiecte pentru poduri
, dar aşa se fac, asa se proiectează. 
Domnul consilier local Zaharia Valentin îl întreabă pe domnul  consilier local Carp Georgel .
Cum este domnule Carp ? 
Domnul Carp Georgel răspunde: Eu am fost acolo , ce pot să vă spun că este un pod durabil,
făcut de oameni  serioşi. Eu nu pot să vă spun cât pământ s-a  acoperit , condiţiile în care se
lucrează.
Domnul consilier local Zaharia Valentin spune: Domnule primar este bine de filmat , fiecare
etapă la care se lucrează .
Domnul viceprimar spune: Dar se monitorizează , se fac poduri de mult timp . 
Domnul primar spune : Dar se dă aviz şi  cei de la Apele Române.

            Nemaifiind discuţii se trece la vot Proiect de hotarare  privind aprobarea  modificării
devizului  general  şi  a  indicatorilor tehnico-  economici  actualizaţi  pentru obiectivul  de
investitii“POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI,
JUDETUL  VASLUI“cât si a cofinantarii acestuia din bugetul local  şi cu 11 voturi “ pentru”,
şi 2  ( două) abţineri ( Zaharia Valentin şi Vârnă Vironel)  , s-a aprobat .

 
5. Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul  Popa Jănică    dă

cuvântul domnului primar care citeşte referatul şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziționării  serviciului  de  evaluare  imobiliară  având  ca  obiect  întocmire  ,,  Raport  de
evaluare pentru stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiul cu destinație de cabinet
medical   proprietatea  Comunei  Pădureni  ,  aflat  în  administrarea  Consiliului  Local  al
Comunei Pădureni . 

          Se trece la discuţii:
 Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă: Cine plăteşte chiria ? Medicul?
 Domnul  primar  răspunde:  Da  ,  este  în  funcţie  de  ce  spune  evaluatorul  si  rata   inflatiei  se
stabileste suma pe care o datorează . 
   Nemaifiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea achiziționării
serviciului  de  evaluare  imobiliară  având  ca  obiect  întocmire  ,,  Raport  de  evaluare  pentru
stabilirea  nivelului  minim  al  redevenței  pentru  spațiul  cu  destinație  de  cabinet   medical
proprietatea Comunei Pădureni , aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni
şi cu 13 voturi “ pentru” s-a aprobat. 



6. Se trece la punctul 6 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul  Popa Jănică    dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi  Proiectul   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.

      Nefiind discuţii  se supune la vot   Proiectul  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 şi cu 13 voturi „ pentru”  s-a aprobat. 

7.Se trece la ultimul punct Discutii.
     Domnul primar spune: Domnilor consilieri  ,  vreau să vă aduc la cunoştiinţă că am terminat
montarea scaunelor la Sala căminului cultural .  Cei care doresc ,  vă invit acum  să vedeţi ce s-a
realizat în comuna Pădureni, pentru cei care iubesc cultura.
     Domnul  presedinte de sedinţă Popa Jănică  întreabă : Dacă mai sunt şi alte întrebări ?

          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

                    Popa Jănică




