
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  780  din  19.02.2021

Încheiat astăzi,   19 februarie 2021 în cadrul şedintei  extraordinare a Consiliului
local Pădureni, care se desfaşoară la sediul  Primăriei comunei   Pădureni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Pădureni nr.  96  /16.02.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui
numar de 10 consilieri  din totalul  de 13 consilieri  locali  în funcţie.  La sedinţă lipsesc
motivat domnii consilieri locali Popa Jănică  , Cozma Georgel  şi Vârnă Vironel. Secretarul
general al comunei supune la vot procesul verbal din data de 11 decembrie 2020 întru-
cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 10 voturi
”pentru”.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi si anume : 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
Domnul   consilier local   Buciumaş Silviu   , propune ca preşedinte de şedinţă pe

doamna consilier   Marin Corina -Mihaela  , fiind aprobat cu 10 voturi  ”pentru”.
Se  alege  presedinte  de  sedinta  al  Consiliului  local  Padureni    doamna   Marin

Corina-Mihaela  ,  cu un numar de 10  voturi “pentru”.
Preşedintele  de  şedinţă,  doamna  consilier   MARIN CORINA-MIHAELA    ,  preia

lucrările şedinţei şi propune  ordinea de zi:

Doamna  preşedinte de şedinţă  citeste   ordinea de zi si anume :

1. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru  lunile
februarie-martie- aprilie 2021. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 
Comunei Pădureni pentru trimestrul IV ,  al anului 2020. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   reţelei  şcolare  de  învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul
şcolar 2021-2022.

4. Proiect  de   hotarare  privind  aprobarea  Planului  anual  de  acţiuni  si  lucrări  de
interes local  pentru persoanele apte de muncă din familiile  beneficiare cu venit
minim garantat pentru anul 2021. 



5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea consumului lunar  de carburanti , pentru
toate mijloacele  de  transport  din dotarea  primariei  comunei  Pădureni,  judeţul
Vaslui, pentru anul 2021. 

6. Proiect  de  hotărâre  privind   desemnarea   a  doi  consilieri  locali  care  vor  avea
calitatea  de  evaluatori  în  cadrul  comisiei  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Pădureni. 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pădureni  nr. 60/
2020 , privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Pădureni, judeţul Vaslui.

8. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare a Consiliului Local Pădureni, judeţul Vaslui . 

9.  Proiect  de  hotărâre  privind   rezilierea  contractului  de  concesiune  nr  1091
/18.03.2016   încheiat  între  Comuna  Pădureni  şi  domnul  Vasilache  Dumitru   a
păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

10.  Discutii. 

Se  supune la  vot  Ordinea de zi  şi cu  un numar  de 10 voturi  “pentru” s-a
aprobat.

1. Se trece la punctul 2  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  Marin Corina 
Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul de hotarare 
aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru 
trimestrul IV ,  al anului 2020. 
               Nefiind discutii se supune la vot   Proiectul de hotărâre  aprobarea contului de 
executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul IV ,  al anului 2020 si 
cu 10  voturi „pentru”  s-a aprobat  .  

2. Se trece la punctul 3  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier local
Marin Corina-Mihaela  ,dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si   Proiectul
de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2021-2022.

     Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  reţelei
şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul
Vaslui , pentru anul şcolar 2021-2022 si cu 10 voturi „pentru” s-a aprobat.

3. Se trece la punctul 4 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local  Marin Corina-Mihaela  ,dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si
Proiectul de hotărâre  privind   aprobarea Planului anual de acţiuni si lucrări de
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare cu venit
minim garantat pentru anul 2021. 

        Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului
anual de acţiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile



beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2021  şi  cu 10 voturi „pentru”  s-a
aprobat.  

4. Se trece la punctul 5 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local  Marin Corina-Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si
Proiectul de hotărâre   privind aprobarea consumului lunar  de carburanti ,
pentru  toate  mijloacele  de  transport  din  dotarea   primariei  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui, pentru anul 2021. 
        Nefiind discutii se supune la vot  „ Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
consumului lunar  de carburanti , pentru toate mijloacele de transport din dotarea
primariei comunei Pădureni, judeţul Vaslui »,  pentru anul 2021  şi cu 10 voturi
„ pentru” s-a aprobat.

5. Se trece la punctul 6 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local  Marin Corina-Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si
Proiectul de hotărâre privind  desemnarea  a doi consilieri locali care vor
avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Pădureni. 
 Se trece la discutii:
Se fac propuneri: Domnul primar propune pe domnul Buciumas Silviu şi doamna
Ciulei  Cătălina  să  facă  parte  din  comisia  de  evaluare  a  secretarului  general  al
comunei Pădureni. 
      Nemaifiind discutii se supune la vot Proiect de hotărâre privind  desemnarea  a
doi  consilieri  locali  care  vor  avea  calitatea  de  evaluatori  în  cadrul  comisiei  de
evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  general  al
comunei  Pădureni şi cu 10 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

     6 .Se trece la punctul 7  din ordinea de zi preşedintele  de  şedinţă, doamna  consilier
local   Marin Corina -Mihaela,  dă  cuvântul  domnului  primar care citeşte  referatul   si
Proiectul de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pădureni  nr.
60/  2020 ,  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Consiliului Local Pădureni, judeţul Vaslui.

       Nefiind discutii  se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind  revocarea
Hotărârii  Consiliului  Local  Pădureni   nr.  60/  2020 ,  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Pădureni, judeţul
Vaslui  şi cu 10  voturi „ pentru” s-a aprobat. 

6. Se trece la punctul 7 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local   Ciulei  Cătălina,  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul   si



Proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Regulamentului  de  organizare şi
funcţionare a Consiliului Local Pădureni, judeţul Vaslui . 
       Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul de hotărâre   privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Pădureni, judeţul
Vaslui  şi cu 10 voturi „ pentru” s-a aprobat. 

7. Se trece la punctul 8 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local   Ciulei  Cătălina,  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul   si
Proiectul de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune nr 1091 /
18.03.2016  încheiat între Comuna Pădureni şi domnul Vasilache Dumitru  a
păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui.
   Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot   Proiectul  de  hotărâre  privind   rezilierea
contractului de concesiune nr 1091 /18.03.2016  încheiat între Comuna Pădureni şi
domnul  Vasilache Dumitru  a  păşunii   proprietate  privată  a  comunei  Pădureni,
judeţul Vaslui şi cu 10 voturi”pentru” s-a aprobat. 
   

8. Se trece la ultimul punct Discuţii:
          Domnul consilier local Buciumas Silviu întreabă. Într-o sedinta de anul trecut s-a
propus aprobarea  concesionării unuei suprafete de teren domnului Caranfil Valerică.
Ce s-a mai întâmplat  cu acea suprafată?
         Domnul primar răspunde : Da asa este. A fost o  greşeală din partea noastră să
concesionăm acestui om terenul din domeniul public . Prefectura   este cea care nu ne-a
dat  viză  de  legalitate  pe  acea  hotărâre  deoarece  la  completarea   proiectului  de
hotărâre   a fost  necesar  şi  avizul  de la Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale
Vaslui. A fost revocată această hotărâre în şedinţa de Consiliu Local de anul trecut.
        Acest domn Caranfil a făcut reclamaţie la Direcţia Naţională Anticorupţie  şi a
spus  foarte  multe  despre noi,  despre magazinul  din  centrul  satului  ,   de  ce a fost
închiriat la altul si nu lui sau  la  sala de conferinţe am folosit oamenii de la noi din
echipă să muncească la săpat santul. Sau gunoiul unde se transportă şi care este taxa
de gunoi. Banii de la închirierea  spaţiilor  unde se depun. Domnul primar spune , avem
chitantier sunt înregistrate în primărie la caserie.  La fel si  la piscina sunt bilete cu
număr de serie si fetele  veneau  a doua zi şi depuneau banii în caserie. 
        Domnul consilier local Sandu Andrian  spune. Domnule primar , dar cu terasa din
faţa magazinului, ce faceţi? Trebuie să dărâmaţi, face ce vrea el , cum vrea şi  cand
vrea . Nu este corect. 
    Domnul primar răspunde . Asa este trebuie daramată,  la început erau niste panze
puse si acum văd că sa extins până în drumul judetean, ocupând în mod abuziv  terenul
care apartine domeniului public al comunei Pădureni. Pe acolo candva era trotuar ,



oamenii mergeau spre terenul de fotbal, spre gradina de vară, etc. Acum merg pe drum
si se poate întâmpla oricând o tragedie , poate să vină o maşină si sa producă accident. 
     Domnilor  consilieri   propuneţi  voi:   Este  corect  să  se  dărâme terasa  din  fata
magazinului de la domnul Caranfil?
     Domnul consilier local Iftene Ioan  spune: Domnule primar , eu nu sunt de acord cu
această propunere. De ce nu-i lăsaţi terasa în continuare si să plătească amendă. 
       Domnul consilier local Iftene Ioan întreabă: Dar de podul de la cimitir de ce nu
spuneţi? Mai are un pic si se darama şi nu se  poate trece nici cu piciorul. 
      Domnul primar răspunde:  Este corect Ioane ce ai făcut , ai dat cu sare pe drum să
se strice asfaltul şi te-ai legat de omul nostru din echipă?
   Domnul primar spune: O să fie aplicate anumite masuri  obligatorii de  respectat în ce
priveşte gospodărirea populatiei  care va fi într-o sedinta de consiliu local  următoare .
O  să  facem  o  parcare  destinata  pentru  autoturisme  tip  Taxi  şi  parcare  pentru
autoturismele personale. 
        Domnul Sandu Andrian întreabă. Domnule primar la noi la Căpoteşti mai  trebuie
2 tomberoane pentru gunoi de pus. 
          Domnul  primar răspunde:  Da avem în  lucru 45 de platforme noi  care se
construiesc în intravilanul comunei Pădureni  din care: la  Căpotesti 3,  Pădureni 14,
Văleni 10, Rusca 7, Ivăneşti 6, Davidesti 3, Leosti 2. 

      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

              Marin Corina-Mihaela 


	10. Discutii.

