
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  72  din 27.05.2022

Încheiat astăzi,   27  mai  2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care se
desfaşoară  la  sediul   Primăriei  comunei   Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului  comunei
Pădureni nr.  162 /23.05.2022.

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

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr. 54 din data de 19 aprilie   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 : 

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

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  duratei  contractului  de finantare
nerambursabila nr. C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni ,
pana pe data de 04.09.2023 ,  pentru finalizarea implementarii  Proiectului  “ POD  METALIC
PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  solicitării  PRELUNGIRII  cu  12  luni  a  Scrisorii  de
garanţie  din partea  Fondului  de  Garantare  a  Creditului  Rural   SA (F.G.C.R  –IFN    SA  )   nr.
IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-a acordat în baza  contractului
de finantare nerambursabila  nr .  C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu
AFIR ,  pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni  reprezentând
avans din sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului  “POD  METALIC  PUNCT
PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“. 

3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a-I-a  bugetului  local al  comunei  Pădureni,  judeţul
Vaslui , anul 2022  .

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu
rata inflaţiei de 5,1% a anului 2022. 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „ Cetăţean de Onoare al comunei Pădureni,
judeţul Vaslui, domnului ing. IOAN CIOMAGA ”. 

6. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea   modificării   organigramei  şi  a  statului  de   functii
publice al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni,
judeţul Vaslui. 

7. Discuţii. 



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

1. Se trece la punctul doi  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre
privind aprobarea  prelungirii duratei contractului de finantare nerambursabila nr.
C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 12 luni , pana pe data de
04.09.2023  ,  pentru  finalizarea  implementarii  Proiectului  “ POD   METALIC   PUNCT
PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“.

        Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii
duratei  contractului  de  finantare  nerambursabila  nr.  C  1920072R201613901904  din
04.09.2018 incheiat   cu AFIR,   cu 12 luni ,  pana pe data de 04.09.2023 ,  pentru finalizarea
implementarii Proiectului  “ POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI,
COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“ şi cu 12  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 
2. Se trece la punctul trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-

Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si Proiectul  de  hotărâre
privind  aprobarea  solicitării  PRELUNGIRII  cu  12  luni  a  Scrisorii  de  garanţie  din  partea
Fondului  de  Garantare  a  Creditului  Rural   SA  (F.G.C.R  –IFN    SA  )   nr.
IG203300077/28.02.2020   pentru  restituirea   AVANSULUI   ce  s-a  acordat  în  baza
contractului  de  finantare  nerambursabila   nr  .  C  1920072R201613901904  din
04.09.2018 incheiat   cu AFIR ,  pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de
maxim  36  luni   reprezentând  avans  din  sursa  nerambursabilă  pentru  implementarea
proiectului  “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN
PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“. 

                  Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre  privind aprobarea solicitării
PRELUNGIRII cu 12 luni a Scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului
Rural  SA (F.G.C.R –IFN   SA )  nr. IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-
a acordat în baza  contractului de finantare nerambursabila  nr . C 1920072R201613901904
din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR ,  pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de
maxim 36 luni  reprezentând avans din sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului
“POD  METALIC  PUNCT  PASCAL  SI   BOTEZ  ÎN   SAT  VĂLENI,  COMUN  PĂDURENI,
JUDETUL  VASLUI“  şi cu 12  voturi „ pentru”   s-a aprobat. 
3. Se trece la punctul  patru din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-

Mihaela dă cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi   Proiectul   de hotărâre
privind rectificarea a-I-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022  .

          Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind rectificarea a-I-a  bugetului

local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui , anul 2022   şi cu 12  voturi „ pentru”   s-a aprobat.

4. Se trece la punctul  cinci din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-
Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi   Proiectul  de  hotărâre
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflaţiei de
5,1% a anului 2022. 



        Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflaţiei de 5,1% a anului 2022  şi cu 12  voturi

„ pentru”   s-a aprobat .
5. Se trece la punctul  şase din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-

Mihaela  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi  Proiectul   de  hotărâre
privind conferirea titlului de „ Cetăţean de Onoare al comunei Pădureni, judeţul Vaslui,
domnului ing. IOAN CIOMAGA ”. 

        Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de
„ Cetăţean de Onoare al comunei Pădureni, judeţul Vaslui, domnului ing. IOAN CIOMAGA ” şi
cu 12  voturi „ pentru”   s-a aprobat.

6. Se trece la punctul  şapte din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă doamna Marin Corina-
Mihaela dă cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi   Proiectul   de hotărâre
privind aprobarea  modificării  organigramei şi a statului de  functii publice al personalului
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

        Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  modificării
organigramei  şi  a  statului  de   functii  publice  al  personalului  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Pădureni,  judeţul Vaslui   şi  cu  12  voturi  „  pentru”   s-a
aprobat.

7. Se trece la ultimul punct Discutii.  
 Domnul consilier local Zaharia Romică întreabă: Domnule primar , la Ivăneşti când se mai
face drumul?
Domnul primar răspunde: Când se începe vin eu la Ivăneşti, vă anunţ eu. Abia astept să înceapă
. Apropo de siguranţa scolară, în fiecare an scolar primim de la Institutia Prefectului adresă
prin care ne întreabă  despre siguranţa şcolară.  Noi am făcut  si  facem in fiecare an gard,
împrejmuim cu  plasă  gardul  de  la  scoală,   din  toate  satele  comunei.  A-ţi  văzut  ce  a  spus
duminică.  A spus numai ce a vrut el,  cum că nu las copii  lui să se joace în parc.  Sau că la
Căminul cultural să fie dsechise toate usile. Dar ce la Bucuresti  la Teatrul Naţional se lasă
deschisă usa , sunt larg deschise ; nu dar la noi vor să facă discotecă. 
Consilier Zaharia Romică întreabă: Dar la Ivăneşti a-ţi văzut cum este drumul?
Domnul primar răspunde: Dar unde a-ţi văzut voi drum care trece pe la marginea comunei, el
trece prin centru satului .
Consilier Zaharia Romică spune : Să veniti să mergeti cu maşina .
Domnul  primar răspunde:  Da am trecut  cu  masina,  dar   nu  poti  sa  spui  că sunt  drumuri
impracticabile.  Ce la Davideşti,  Văleni,  Rusca, Ivăneşti  nu se poate circula? A început acum
asfaltare  la anumite drumuri  prin comună prin Compania Nationala de Investiţii şi mai avem
proiecte in derulare. 
Domnul primar intreabă: Dar tu Romică care esti consilier local, nu ai putut să dai un telefon ,
să spui despre ce este vorba. Si stiti ce buget avem , nu ai bani de functionare , ce să faci nu te
ajută nimeni. 

          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 




