
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  465  din   25.01.2022

Încheiat astăzi,  25 ianuarie 2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care
se desfaşoară la sediul  Primăriei  comunei  Pădureni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei
Pădureni nr.  8 /18.01.2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri precum si prezenta domnului Zaharia Romică consilier local supleant care urmează să depună
jurământul în această sedinţă. De la sedinta lipseşte motivat domnul consilier Corcodel Petruţă fiind
internat în spital.

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal din data de  27 decembrie 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 sedintă;
Domnul    consilier  local   Gavriliţă  Vasile    ,  propune  ca  preşedinte  de  şed inţă  pe  domnul

consilier   Popa Jănică , fiind aprobat cu 12  voturi  ”pentru”.
Se alege presedinte de sedinta  pentru  lunile  ianuarie, februarie, martie  2022 al Consiliului local

Padureni   domnul  Popa Jănică ,  cu un numar de 12  voturi “pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Popa Jănică , preia lucrările şedinţei şi propune citirea
ordinei de zi:

Depunere jurământ domnul consilier Zaharia Romică. Preşedintele de şedinţă d-nul Popa Jănică
invită pe domnul consilier local Zaharia Romică declarat ales, al cărui mandat a fost validat prin Decizia
nr. 2083 A/20.12. 2021 a Tribunalului Vaslui  – Secţia civilă, definitivă, să depună, potrivit art. 117 alin.
(1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

”Jur să respect Constituţia şi  legile  ţării  şi  să fac,  cu bună-credinţă,  tot  ceea ce stă în
puterile  şi  priceperea  mea  pentru  binele  locuitorilor  comunei  Pădureni.  Aşa  să  îmi  ajute
Dumnezeu!”,.

Se trece la citirea  următoarelor puncte  din ordinea de zi si anume :

1. Proiect de hotarare  privind modificarea H.C.L.Pădureni nr. 61/12.11.2020 privind stabilirea
componenţei comisiei de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

2. Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  solicitării  prelungirii  Scrisorii  de  garantie  nr.
IG183300140   /05.04.2018  de  la  FGCR  IFN  SA    in  valoare  de  1.112.055,00  lei  in  vederea
garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.112.055,00 lei  pe o perioadă  de maxim 6 luni
din  fonduri  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului  intitulat  -  „ REABILITARE  SI



MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL
VASLUI”. 

3. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea   utilizării  execedentului  bugetului  anului  2021  a
comunei Pădureni pentru anul 2022. 

4. Proiect  de  hotarare privind  rezilierea   contractului  de  concesiune  nr  .  1835  /13.05.2020
încheiat  între  Comuna  Pădureni  şi   Frumuşanu  Alin  Întreprindere  Individuală    a  păşunii
proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

5. Proiect  de  hotarare   privind  modificarea  tarifelor  pentru  închirierea  spaţiilor/sălilor  şi
căminelor culturale din comuna Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2022.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  taxei  pentru  activitatea  de  pescuit  desfăşurată  la
Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022.

7. Proiect de hotarare   privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2022.

8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  consumului  lunar   de  carburanti  ,  pentru  toate
mijloacele de transport din dotarea  primariei  comunei Pădureni,  judeţul  Vaslui,  pentru anul
2022. 

9. Proiect de hotarare privind declararea unui drum situat în extravilanul comunei    Pădureni,
judeţul Vaslui  ca bun de uz şi de interes general.

10. 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, pentru anul 2021.

11. Discuţii.

1. Se  trece  la  primul  punct  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  H.C.L.Pădureni  nr.
61/12.11.2020  privind  stabilirea  componenţei  comisiei de  specialitate  ale  Consiliului
Local al  Comunei Pădureni, judeţul Vaslui.

       Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.Pădureni nr.
61/12.11.2020 privind stabilirea componenţei  comisiei  de specialitate  ale Consiliului  Local  al
Comunei Pădureni, judeţul Vaslui  şi cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.

2. Se trece la punctul 2 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Popa Jănică    dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotarare privind  aprobarea
solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. IG183300140  /05.04.2018 de la FGCR  IFN SA
in  valoare  de  1.112.055,00  lei  in  vederea  garantarii  obligatiilor  de  plata  a  avansului  de
1.112.055,00  lei   pe  o  perioadă   de  maxim  6  luni  din  fonduri  nerambursabile  pentru
implementarea proiectului intitulat - „ REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”.                     

       Nefiind discuţii   se supune la vot Proiectul de hotarare  privind   aprobarea solicitării
prelungirii Scrisorii de garantie nr. IG183300140  /05.04.2018 de la FGCR  IFN SA   in valoare de
1.112.055,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.112.055,00 lei  pe o
perioadă   de  maxim  6  luni  din  fonduri  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului
intitulat  -  „ REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA PADURENI,
COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI” şi cu 12 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  hotarare  privind  aprobarea
utilizării execedentului bugetului anului 2021 a comunei Pădureni pentru anul 2022. 

       Nefiind discuţii   se supune la vot  Proiectul  de hotarare  privind aprobarea  utilizării
execedentului  bugetului  anului  2021 a comunei  Pădureni  pentru anul  2022 şi  cu 12 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  si  Proiectul  de  hotarare privind  rezilierea
contractului de concesiune nr . 1835 /13.05.2020   încheiat între Comuna Pădureni şi  Frumuşanu
Alin Întreprindere Individuală   a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
  Se trece la discutii:
      Domnul consilier local Gvarilită Vasile intreabă:Dacă se reziliază  contractul,dar datoria rămâne
de plătit.
Domnul primar spune: Da , se dă în judecată si recuperăm suma. 
Domnul primar spune: Ştia conditiile din contract , dar pe anul 2021 nu a plătit nimic. 

Nemaifiind şi alte discuţii se supune la vot Proiectul de hotarare privind rezilierea  contractului
de  concesiune  nr  .  1835  /13.05.2020    încheiat  între  Comuna  Pădureni  şi   Frumuşanu  Alin
Întreprindere Individuală   a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui  şi
cu 12 voturi „pentru” 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  si  Proiect  de  hotarare   privind  modificarea
tarifelor pentru închirierea spaţiilor/sălilor şi   căminelor culturale din comuna Pădureni,  judeţul
Vaslui, anul 2022.
Se trece la discutii:
Doamna consilier local Ciulei Cătălina spune : Domnule primar eu propun pentru intrarea la piscină
să fie gratis pentru elevii care au medii mari, care au participat la olimpiade si chiar pentru elevii
care provin din familii monoparentale.
Domnul primar spune: Da eu sunt de acord.

Nemaifiind şi alte discuţii  se supune la vot Proiectul de hotarare  privind modificarea tarifelor
pentru închirierea spaţiilor/sălilor şi  căminelor culturale din comuna Pădureni, judeţul Vaslui,
anul 2022 şi cu 12 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 si Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei
pentru activitatea de pescuit desfăşurată la Primăria comunei Pădureni,  judeţul Vaslui  ,  anul
2022.
         Nefiind discuţii şi alte propuneri se supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxei pentru activitatea de pescuit desfăşurată la Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,
anul 2022 şi cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.



    7. Se trece la punctul 7 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Popa Jănică    dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Planului  de  acţiuni  si  lucrări  de  interes  local  pentru persoanele  apte  de  muncă din familiile
beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2022.

         Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotarare  privind aprobarea Planului de acţiuni
si lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare cu venit minim
garantat pentru anul 2022 şi cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.

        8.  Se trece la punctul 8 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Popa Jănică    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 2022. 
         Nefiind discuţii şi alte propuneri 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 2022 şi cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.

 9.  Se trece la punctul 9 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Popa Jănică    dă cuvântul
domnului primar care citeşte referatul si Proiectul de hotărâre privind declararea unui drum situat
în extravilanul comunei    Pădureni, judeţul Vaslui  ca bun de uz şi de interes  local .

Nefiind discuţii şi alte propuneri se supune la vot Proiectul de hotărâre privind declararea unui
drum situat în extravilanul comunei    Pădureni, judeţul Vaslui  ca bun de uz şi de interes  local  şi
cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.

  10. Se trece la punctul 10 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Popa Jănică    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, pentru anul 2021.
           Nefiind discuţii şi alte propuneri se supune la vot 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, pentru anul
2021 si cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.
 
11.Se trece la ultimul punct Discutii.
Domnul primar aduce în discutie Decizia Tribunalului Vaslui  referitor la acuzele pe care i le-a  adus
numitul Caranfil Valerică, în anul 2021. 
Domnul consilier Zaharia Valerică, spune: Acum a-ţi termiat , discutiile dintre cele două partide.
Domnul primar spune: Dar nu au fost discutii între partide , el mi-a adus cuvinte urate şi minciuni pe
care eu nu le-am spus . Cum să mă apăr. Eu am venit în fata voastră să vă spun că ceea ce a  spus el
nu este adevarat. 
Domnul Carp Georgel întreabă: Domnule primar , la Leoşti, la pod , ne trebuie niste balastru , am
vrea sa turnam niste terase acolo , este greu de trecut la biserică şi nu avem cum. 
Domnul primar spune: Da , cum să nu ajutam, am ajutat in toate satele si tocmai acolo sa nu ajutam.
Este o necessitate şi preotul este de o actiune fara indoiala .
Daca mai sunt si alte probleme?



Domnul primar spune: Acum suntem in lucru cu proiectele de la CNI, ANGHEL SALIGNI şi cu domnul
Ciomaga pentru drumurile de la Valeni şi Ivanesti.
Domnul primar spune: Noi facem depozite de piatra in Căpotesti şi sus la Văleni.
Am avut o initiativă si cu toţi fermierii din comuna , să ne ajute , sa plateasca toate datoriile pe care
le au , avem si amenzi foarte multe. Avem in jur de 40 dosare date la avocat date în actiune pentru
recuperare debite.

          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




