
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  1255  din  22.03.2021

Încheiat astăzi,    22 martie 2021 în cadrul şedintei   extraordinare a Consiliului
local Pădureni, care se desfaşoară la sediul  Primăriei comunei   Pădureni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Pădureni nr.  114  /17.03.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui
numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  La sedinţă lipseşte
motivat  domnul Cozma Georgel  fiind plecat  din ţară .  Secretarul general al comunei
supune la vot procesul verbal din data de 19 februarie 2021 întru-cât nu s-au înregistrat
obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea  ordinea de zi si anume : 
Doamna  preşedinte de şedinţă  citeste   ordinea de zi si anume :

1. Proiect  de hotărâre privind   modificarea   indicatorilor  tehnico  -economici  ai
obiectivului  de  investiţii  „  Reabilitarea  infrastructurii  rutiere  afectate  de
viituri în comuna Pădureni, judeţul Vaslui”. 

2. Proiect  de  hotărâre privind   atribuirea  de   denumiri   de  străzi   în  comuna
Pădureni  şi  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al  comunei  Pădureni,  judeţul
Vaslui.

3. Proiect de hotărâre privind  acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafaţă
de teren de 10 mp din domeniul  public  al  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui  ,în
vederea exploatării pe o durată de 20 ani  în cadrul proiectului „  INVESTIŢII ÎN
INFRASTRUCTURA  BROADBAND  ȘI  RACORDAREA  LA  REŢEAUA  DE  ENERGIE
ELECTRICĂ  EXISTENTĂ  PRINTR-UN  BRANȘAMENT  NOU  –  JUDETUL  VASLUI ,
beneficiar S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind  acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafaţă
de teren  de  547  mp în  vederea exploatării  pe  o  durată de  10 ani   în  cadrul
proiectului „ Construire retea de telecomunicatii in judetul Vaslui , UAT Pădureni”,
beneficiar SC. ORANGE ROMÂNIA S.A.”

5.  Proiect de hotarare privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie
contravenţii  în  domeniul  edilitar-gospodăresc,  a  ordinii,  curăţeniei  şi  igienei



publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor,  a prevenirii incendiilor,  precum şi a
protecţiei mediului în comuna Pădureni, judeţul Vaslui.

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

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

1. Se trece la punctul 1  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  Marin
Corina Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul
de  hotărâre privind   modificarea   indicatorilor  tehnico  -economici  ai
obiectivului  de  investiţii  „  Reabilitarea infrastructurii  rutiere afectate de
viituri în comuna Pădureni, judeţul Vaslui”.

          Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind  modificarea
indicatorilor  tehnico  -economici  ai  obiectivului  de  investiţii  „  Reabilitarea
infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Pădureni, judeţul Vaslui”  si cu
12  voturi „pentru”  s-a aprobat  .  

2. Se trece la  punctul  2  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  atribuirea de  denumiri
de  străzi   în  comuna  Pădureni  şi  aprobarea  Nomenclatorului  stradal  al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
Se trece la discuţii: 

 Domnul consilier local Gavriliţă Vasile întreabă: De ce s-a bucăţit aşa? 
 Domnul Pascal Costică răspunde: Strada de la cramă  era împărţită în 3 segmente
şi aşa  erau trecute în domeniul  public. 
  Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind  atribuirea de
denumiri  de străzi  în comuna Pădureni şi aprobarea Nomenclatorului stradal al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui  si cu 12 voturi „pentru” s-a aprobat.

3. 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   acordarea dreptului de acces
gratuit  la  o  suprafaţă  de  teren  de  10  mp  din  domeniul  public  al  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui ,în vederea exploatării pe o durată de 20 ani  în cadrul



proiectului „  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI RACORDAREA
LA REŢEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT
NOU – JUDETUL VASLUI ,   beneficiar S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE
S.R.L. 

        Se trece la discuţii:
       Domnul consilier Carp Georgel întreabă: Ar trebui să nu dăm nimic , nu fac nimic ,
am făcut şi reclamaţii. Ei vor şi stâlpul şi nu ai costă nimic iar pe noi să ne coste.
       Domnul consilier Vârnă Vironel spune: Au mărit şi abonamentele peste noapte.Pe
mine m-a sunat şi am zis că plec de la ei , iar ei au zis dacă nu îmi convine  să plec de la
ei .
       Domnul primar: Noi am intervenit.
       Domnul Carp Georgel spune: Au venit au tăiat cablurile , au zis că vin să repare . Am
luat legătura cu cei de la Telekom şi nimic până acum. Am sunat si au zis că vi şi abia
după o lună  mi-a dat drumul la abonament. 
   Doamna consilier Cilei Cătălina spune: La şcoală avem internet  prin fibră optică şi
merge foarte bine.
        Nemaifiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind   acordarea
dreptului  de acces gratuit  la  o suprafaţă de teren de 10 mp din domeniul  public  al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,în vederea exploatării pe o durată de 20 ani  în cadrul
proiectului  „  INVESTIŢII  ÎN  INFRASTRUCTURA  BROADBAND  ȘI  RACORDAREA  LA
REŢEAUA  DE  ENERGIE  ELECTRICĂ  EXISTENTĂ  PRINTR-UN  BRANȘAMENT  NOU  –
JUDETUL VASLUI ,   beneficiar S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L.  şi  cu 12
voturi „pentru”  s-a aprobat . 

4. 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  Proiect  de  hotărâre privind
acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafaţă de teren de  547  mp în
vederea exploatării pe o durată de 10 ani  în cadrul proiectului „ Construire
retea  de  telecomunicatii  in  judetul  Vaslui  ,  UAT  Pădureni”,  beneficiar  SC.
ORANGE ROMÂNIA S.A.”

   Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind  acordarea
dreptului  de  acces  gratuit  la  o  suprafaţă  de  teren  de   547   mp  în  vederea
exploatării  pe  o  durată  de  10  ani   în  cadrul  proiectului  „  Construire  retea  de
telecomunicatii  in  judetul  Vaslui  ,  UAT  Pădureni”,  beneficiar  SC.  ORANGE
ROMÂNIA S.A. şi cu 12 voturi „ pentru” s-a aprobat.

5. 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  stabilirea  şi
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-



gospodăresc,  a  ordinii,  curăţeniei  şi  igienei  publice,  a  întreţinerii
terenurilor şi curţilor,  a prevenirii  incendiilor,  precum şi a protecţiei
mediului în comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

      Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind stabilirea şi
sancţionarea  faptelor  care  constituie  contravenţii  în  domeniul  edilitar-
gospodăresc,  a  ordinii,  curăţeniei  şi  igienei  publice,  a  întreţinerii  terenurilor  şi
curţilor,  a  prevenirii  incendiilor,  precum  şi  a  protecţiei  mediului  în  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui şi cu 12 voturi ”pentru” s-a aprobat  .   

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

            Se trece la discuţii: 
            Domnul primar spune: Sunt două cerere depuse , iar noi am cerut si la unul şi la
altul  să  încurajăm  pe  cei  din  comuna  Pădureni  să  investească  şi  vă  întreb   şi  pe
dumneavoastră  să dăm 15  ha şi 15 ha  şi au căzut de acord.

    Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  închirierea
păşunii  prin atribuire directă aflate în  proprietatea privată a Comunei PĂDURENI
,  judeţul  Vaslui,  rămasă  disponibilă  în  urma  rezilierii  unui  contract  şi  cu  12
voturi „ pentru” s-a aprobat. 

7. Se trece la ultimul punct Discuţii:

        Domnul Vârnă Vironel spune: Domnule primar  , dar acolo la mine intră apa în
casă .
     Domnul primar spune: Suntem pregătiţi  ,  am reprofilat şi  pe două străzi ,  este
normal să punem piatră pe drumurile din comuna Pădureni, acum avem şi utilajele
noastre, care ne ajută foarte mult. 
    Am văzut că unii au postat căminul de la Văleni şi au arătat lucruri urâte. Eu am
făcut acolo sală de evenimente , la scoală este cu centrală , toaletele sunt în interiorul
clădirilor. Nu avem nicio toaletă afară , toate sunt in interiorul clădirii.
   Facem şi drumurile , domnul Ciomaga ne ajută, o să vă demonstrez că  drumurile vor
duce către casele noastre , am dezvoltat atât domeniul public cât şi domeniul privat.
Am decolmatat câte 25 km de pâraie şi prin Căpoteşti. Intrăm acum pe fiecare drum.



Nu  am  auzit  dacă  există  vreo  echipă  să  aibă  utilaje  ,  buldoexcavator  ,  cilindru
vibrocompactor. 
Domnul consilier local Ifteni Ioan , spune: Domnule primar dar acolo pe drum nu pot
intra două maşini. 
Domnul primar răspunde: Și  ce ,  vrei  să dăm casele la o parte. Să vezi la Văleni ce
case sunt. Drumul spre Rusca  trece prin Pădureni, la Ivăneşti la fel tot prin Pădureni
trece. 
     Avem proiectul cu gazul care suntem în perteneriat cu cele trei comune, la noi este
mai bine , la Creţeşti au ceva probleme , trebuie să primim avizele de la Apele Române
şi de la APM în acelaş timp.

      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 
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