
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  54 din  19.04.2022

Încheiat astăzi,   19 aprilie  2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care se
desfaşoară  la  sediul   Primăriei  comunei   Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului  comunei
Pădureni nr.  150 /12.04.2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri locali. Lipseşte  nemotivat domnul consilier local  Carp Georgel. 

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr. 26 din data de 11 februarie
2022 şi  Procesul –Verbal nr. 465 din 25 ianuarie 2022  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   Sandu  Andrian   ,  propune  ca  preşedinte  de  şedinţă  pe  doamna

consilier   Marin Corina-Mihaela  , fiind aprobat cu 12  voturi  ”pentru”.
Se  alege presedinte  de  sedinta  pentru   lunile   aprilie  ,  mai,  iunie   2022  al  Consiliului  local

Padureni   doamna Marin Corina-Mihaela  ,  cu un numar de 12  voturi “pentru”.

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

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei 
Pădureni pentru trimestrul III al anului 2021.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  închirierii  prin  licitatie publică ,   a unui spaţiu în
suprafaţă  de  62 mp,  aparţinând domeniului   privat  al  comunei  Pădureni  ,  situat  în  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui .

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă, a terenului
în suprafaţă de 9000 mp,   aparţinând domeniului  privat  al  U.A.T.  Comuna Pădureni   judeţul
Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol. 

4. Proiect  de hotărâre   privind însuşirea  Raportului   de  evaluare  pentru  stabilirea  nivelului
minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete  medicale  proprietatea Comunei
Pădureni   , aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii actului  adiţional   pentru spaţiul cu 
destinaţie de cabinet  medical  proprietatea Comunei Pădureni  , aflat  în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Pădureni. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022
în Comuna Pădureni ,județul Vaslui. 

7. Proiect de hotărâre privind  închirierea păşunii comunale prin atribuire directă aflate
în  proprietatea privată a Comunei PĂDURENI  , județul Vaslui, rămasă disponibilă în
urma rezilierii unui contract. 



8. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  variantei  finale a proiectului de stemă a comunei 
PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI .
În conformitate cu prevederile art. 135  alin. (8) din OUG nr 57/2019 se suplimentează ordinea de
zi cu 3 Proiecte de hotărâri si anume: 

9. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  denumirii  “Aurelia  Cosma” Căminului  Cultural
Pădureni din comuna Pădureni, judeţul Vaslui ;

10. Proiect  de  hotărâre  privind  participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI –
CREȚEȘTI -DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022”.

11. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  cererii  de  finantare  si  a  devizului  general  estimativ  al
obiectivului  de  investitii  “Dezvoltarea  retelelor  inteligente  de  distributie  a  gazelor  naturale  in
vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a
activitatilor  de  transport,  distributie  si  consum  final  in  comuna  Pădureni   cu  localitatile
apartinatoare ( Pădureni, Ivăneşti, Văleni, Rusca, Davidesti, Căpoteşti, Leoşti ), jud.  Vaslui ”. 

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

Domnul consilier local Zaharia Valentin întreabă :  De ce nu s-a predat materialul de sedinţă
domnilor consilieri inainte de inceperea sedintei. Doamna secretară răspunde : Fiind o problemă foarte
mare si urgentă , nu am avut timp să trimit, dar aveti in fata dumneavoastră materialele scoase.

La ora  14:00 şi 10   minute domnii consilieri locali  de la Partidul PNL : Iftene Ioan, Zaharia
Valentin, Zaharia Romică şi Vârnă Vironle  se ridică si pleacă din sedinta.

1. Se trece la  punctul unu din ordinea de zi ,    preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotarare
privind   aprobarea  contului  de  executie  a  bugetului  local  al  Comunei  Pădureni
pentru trimestrul IV , al anului 2021.
          Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul IV  al anului 2021 şi  cu 8
voturi „ pentru”   s-a aprobat. 

2.     Se trece la al doiela punct din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea  închirierii prin  licitatie publică ,  a unui spaţiu în suprafaţă de 62 mp,
aparţinând domeniului   privat  al  comunei  Pădureni  ,  situat  în  comuna Pădureni,  judeţul
Vaslui .
  Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre  privind aprobarea  închirierii prin
licitatie publică ,   a unui spaţiu în suprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului  privat al
comunei Pădureni , situat în comuna Pădureni, judeţul Vaslui şi cu  8  voturi „ pentru”   s-a
aprobat.

3. Se trece la al treilea   punct din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de
9000 mp,  aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Pădureni  judeţul Vaslui, în scopul
desfăşurării de activităţi cu specific agricol. 
             Nefiind discuții  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 9000 mp,  aparţinând
domeniului  privat  al  U.A.T.  Comuna  Pădureni   judeţul  Vaslui,  în  scopul  desfăşurării  de



activităţi cu specific agricol şi  cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 

4. 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
însuşirea  Raportului   de  evaluare pentru  stabilirea nivelului  minim al  redevenţei  pentru
spaţiile  cu destinaţie  de  cabinete   medicale   proprietatea Comunei  Pădureni    ,  aflate  în
administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni.   
         Nefiind discuții se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind însuşirea  Raportului
de evaluare pentru stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de
cabinete  medicale  proprietatea Comunei Pădureni   ,  aflate în administrarea Consiliului
Local al Comunei Pădureni   şi  cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 

5. 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 aprobarea  încheierii actului  adiţional   pentru spaţiul cu destinaţie de cabinet  
medical  proprietatea Comunei Pădureni  , aflat  în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Pădureni. 
             Nefiind discuții se supune la vot   Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
încheierii actului  adiţional   pentru spaţiul cu destinaţie de cabinet  medical  proprietatea
Comunei Pădureni  , aflat  în administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni  şi  cu  8
voturi „ pentru”   s-a aprobat  şi  cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 

6. 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  cuantumului  taxei  speciale  de  salubrizare  pentru  anul  2022  în  Comuna
Pădureni ,județul Vaslui.
            Nefiind discuții  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea
cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în Comuna Pădureni ,județul Vaslui
şi  cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 

7.  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  închirierea păşunii comunale prin atribuire directă aflate în  proprietatea
privată a Comunei PĂDURENI  , județul Vaslui, rămasă disponibilă în urma rezilierii
unui contract. 

                 Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind  închirierea păşunii
comunale  prin  atribuire  directă  aflate  în   proprietatea  privată  a  Comunei  PĂDURENI   ,
județul Vaslui, rămasă disponibilă în urma rezilierii unui contract  şi  cu  8  voturi „ pentru”
s-a aprobat. 

8. Se trece la punctul  opt  din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina 
Mihaela dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul de hotărâre  
privind  însuşirea  variantei  finale a proiectului de stemă a comunei PĂDURENI, JUDEŢUL 
VASLUI .
            Nefiind discuții se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind  însuşirea  variantei  
finale a proiectului de stemă a comunei PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI  şi cu 8  voturi 
„ pentru”   s-a aprobat. 



9. Se trece la punctul  nouă din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre
privind  atribuirea  denumirii  “Aurelia  Cosma” Căminului  Cultural  Pădureni  din  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui .
            Nefiind discuții se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii 
“Aurelia Cosma” Căminului Cultural Pădureni din comuna Pădureni, judeţul Vaslui  şi cu  8  
voturi „ pentru”   s-a aprobat.

10.  Se trece la punctul zece   din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre
privind participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI -DIMITRIE
CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022”.
      Nefiind dsicuții se supune la vot Proiectul de hotărâre, privind participarea la 
”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI -DIMITRIE CANTEMIR - 
PĂDURENI GAZE 2022” şi cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat.

11. Se trece la punctul  unsprezece   din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă doamna Marin
Corina Mihaela dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investitii
“Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului
de  flexibilitate,  siguranta,  eficienta  in  operare,  precum  si  de  integrare  a activitatilor  de
transport,  distributie  si  consum  final  in  comuna  Pădureni   cu  localitatile  apartinatoare
( Pădureni, Ivăneşti, Văleni, Rusca, Davidesti, Căpoteşti, Leoşti ), jud.  Vaslui ”.  
        Nefiind dsicuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investitii “Dezvoltarea retelelor 
inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, 
siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si 
consum final in comuna Pădureni  cu localitatile apartinatoare ( Pădureni, Ivăneşti, Văleni, 
Rusca, Davidesti, Căpoteşti, Leoşti ), jud.  Vaslui ”  cu  8  voturi „ pentru”   s-a aprobat.

12.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 




