
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        ______      _____________________________

NR.  324  din 18.01.2022

În  baza  dispoziţiilor  art.133  alin.(2)  lit.”a”,  art.134,  alin.(3),  lit.”b”,  alin.(5),  lit.”a”,
art.135,  art.155 alin.(1) lit.”  b” si  „e”,   alin.  (3)  lit.”b”  si  art.196,  alin.(1) lit.”b”  din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ ,se convoacă Consiliul Local al comunei  Pădureni  în
şedinţă ordinară din data de  25.01.2022 ora 14.00, la Căminul Cultural Pădureni  ,comuna
Pădureni  cu participarea fizică a consilierilor locali , cu următoarele  proiecte al ordinii de
zi : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie,
februarie, martie 2022.

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

3. 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”. 

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

5. 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. 

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

7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru activitatea de pescuit desfăşurată
la Primăria comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022.
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8. 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.

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

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

11. 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.

12. Discutii. 

Inițiator 
Primar 
DIACONU TEMISTOCLE 

- Aviz- 

Documentele  înscrise  pe  proiectul  ordinii  de  zi  a  şedinţei  sunt  puse  la  dispoziția
consilierilor locali ai comunei  PĂDURENI prin intermediul poștei electronice . Proiectele de
hotarari vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local , in
baza competentelor acestora,  conform precizarilor  de mai sus .  Membrii  Consiliului  Local al



Comunei   PĂDURENI   pot  sa  formuleze  si  sa  depuna  amendamente  asupra  proiectelor  de
hotarari. 

PRIMAR ,
Diaconu Temistocle

Membrii consiliului local Pădureni :

1. Domnul Buciumaş Silviu – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

2. Domnul Carp Georgel - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

3. Doamna Ciulei Cătălina - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

4. Domnul Corcodel Petruţă- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

5. Domnul Gavriliţă Vasile- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

6. Domnul Ifteni Ioan – PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

7. Doamna Marin Corina-Mihaela-- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

8. Domnul Pascal Costică - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

9. Domnul Popa Jănică- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

10. Domnul Sandu Andrian- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

11. Domnul Vîrnă Vironel- PARTIDUL  NAŢIONAL LIBERAL

12. Domnul Zaharia Romică PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

13. Domnul Zaharia Valentin- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 


