
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIULOCAL PĂDURENI______________________________

Proces-verbal 
nr.   3025  din  07.07.2021

Încheiat astăzi,   7 iulie  2021 în cadrul şedintei  extraordinare a Consiliului local Pădureni,
care se desfaşoară la sediul  Primăriei comunei   Pădureni, convocată prin Dispoziţia primarului
comunei Pădureni nr.  172   /02.07.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar
de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. La sedinţă lipseşte motivat  domnul
Cozma Georgel  fiind plecat  din ţară  în Belgia şi domnul consilier Vârnă Vironel care lispeşte
nemotivat. 

Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal din data de  25 mai 2021
întru-cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat  cu 11 voturi
”pentru”.

Preşedintele  de  şedinţă,  domnul  consilier  Sandu Andrian  ,  preia  lucrările  şedinţei  şi
propune citirea   ordinei de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenti
proiectului  „Dotarea unităţilor  de  învăţământ  din comuna Pădureni,  judeţul  Vaslui  cu
echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” – cod
SMIS 146113.

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

3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea preţului pentru închirierea unei camere  din Satul
de Vacanţă  din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului   de  Înfrăţire   între  PRIMĂRIA
COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI din România şi  Primăria satului Scoreni Raionul
Străşeni  din Republica Moldova.

5. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol
al  comunei   PĂDURENI pentru trimestrul  I  şi   II   al  anului  2021 precum si  stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. 

6. Proiect de hotărâre  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”. 

7. Discuţii.



Se supune la vot Ordinea de zi şi cu un numar de 11 voturi “pentru” s-a aprobat.

1. Se trece la punctul 1   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici  aferenti  proiectului  „Dotarea unităţilor  de învăţământ  din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare
cauzate de SARS-Cov-2” – cod SMIS 146113.

               Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotărâre  privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Dotarea unităţilor de învăţământ din
comuna  Pădureni,  judeţul  Vaslui  cu  echipamente  specifice  pentru  gestionarea  crizei
sanitare cauzate de SARS-Cov-2” – cod SMIS 146113 şi  cu  11 voturi  “  pentru “ s-a
aprobat.

       2.     Se trece la punctul 2  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian
dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea
contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul I  anului 2021.
    Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de executie a
bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul I  anului 2021 şi cu 11 voturi “ pentru”  s-
a aprobat. 

3.   Se trece la punctul  3    din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul consilier local
Sandu Andrian   ,dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si   Proiectul  de
hotărâre privind  stabilirea preţului pentru închirierea unei camere  din Satul de Vacanţă
din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

Se trece la discuţii :
Domnul consilier Gavriliţă Vasile întreabă : Domnule primar aceşti 120 lei sunt pe cameră sau pe
persoană ?
Domnul primar spune : Sunt pe o cameră, sunt 9 căsute , fiecare cu cate 2 camere  ( 18 camere ) si
fiecare cameră cu câte  2 paturi.
Domnul consilier Gavriliţă Vasile spune : Dar este  preţul foarte mic, asta înseamnă 60 lei pentru o
persoană .
Domnul primar spune : Tocmai de aceea vă întreb dacă este bine 120 lei sau putem mări preţul.
Domnul consilier local Zaharia Valentin spune : Eu zic să fie 100 lei , să merite clienţii. Se uită şi la
10 lei când stie că trebuie să dea mai mult.
Domnul primar spune : Să stiţi că sunt solicitări şi acum din partea multor persoane . De exemplu
este un grup de persoane care vor să sarbătorească 40 de ani de la terminarea facultăţii. Sau cei
care  închiriază  pentru  nuntă  la  Sala  Armonia  ,  invitaţii  care  vin  la  nuntă   şi  sunt  din  altă



localitate vor să se cazeze .  M-au sunat din Belgia din Franţa că vor să se cazeze când vin la
Pădureni. 
Domnul primar spune : Să vedeţi si dotările din fiecare cameră .
Doamna consilier  local  Ciulei  Cătălina spune :  Domnule primar eu propun,  pentru cei  care se
cazează , intrarea la piscină să fie gratuită.
Domnul primar spune : Ar fi o idee. Dar avem grupuri şi de la Iaşi , sunt unii care vor să vină să se
cazeze cu cortul . 
Domnul primar spune : În toamnă o să vină şi televiziunile .
Domnul primar spune : Este  bună iniţiativa  , comuna trebuie să aibă nişte venituri şi să aibă
autonomie.
Domnul consilier local Gavriliţă Vasile  întreabă : Dar trebuie să angajaţi şi cameriste ?
Domnul primar răspunde : Avem personalul nostru  din primărie  vom da şi atribuţii  delegate să
întreţinem noi. 
Domnul primar spune : Suntem prima comună din judeţul Vaslui , unde avem asemenea  Sat de
vacanţă cu cazare , noi nu am înstrăinat nimic,  căminul cultural, ba din contră am cumpărat şi
unii ne-au judecat greşit , că nu facem  nimic în alte sate. Veniturile când se obţin se fac pentru
fiecare sat, pentru toate cele şapte sate ale comunei. 
Domnul consilier local  Sandu Andrian întreabă : Unde vor mânca turiştii ?
Domnul primar spune : Se poate vorbi cu o firmă de catering din Huşi  iar turistii vor lua masa la
sala Armonia. 

           Nemaifiind discuţii se supune la vot    Proiectul  de hotărâre  privind  stabilirea
preţului  pentru închirierea unei  camere  din Satul  de Vacanţă  din  comuna Pădureni,
judeţul Vaslui şi cu 11 voturi  « pentru » s-a aprobat.  

4.   Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian   dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre privind
aprobarea  Acordului   de  Înfrăţire   între  PRIMĂRIA  COMUNEI  PĂDURENI  ,  JUDEŢUL
VASLUI din România şi  Primăria satului Scoreni Raionul Străşeni  din Republica Moldova.
        Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului  de
Înfrăţire   între  PRIMĂRIA  COMUNEI  PĂDURENI  ,  JUDEŢUL  VASLUI  din  România  şi
Primăria  satului  Scoreni  Raionul  Străşeni   din  Republica  Moldova şi  cu  11  voturi  “
pentru” s-a aprobat. 
  

5.   Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă, domnul  Sandu Andrian   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre privind  analiza
stadiului  de  înscriere  a  datelor  in  Registrul  agricol  al  comunei   PĂDURENI  pentru
trimestrul  I  şi   II   al  anului  2021  precum si  stabilirea  masurilor  pentru  eficientizarea
acestei activitati. 
            Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind  analiza stadiului de
înscriere a datelor in Registrul agricol al comunei  PĂDURENI pentru trimestrul I şi  II  al
anului 2021 precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati şi cu 11
voturi “pentru”  s-a aprobat. 



6.   Se trece la punctul 6 din Ordinea de zi Proiect de hotărâre  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  Proiect de hotărâre  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” si cu  11 voturi « 
pentru » s-a aprobat  .

7.   Se trece la ultimul punct 7 Discuţii.
Domnul primar spune . Este vorba de acele terenuri arabile din comuna Pădureni care sunt
rezerve rămase la dispozitia comisiei locale de fond funciar şi  sunt lucrate de persoane
care nu detin acte pe el , dar sunt semănate cu diverse culturi si la primărie nu plătesc nici
un fel de impozit.
Eu vin cu propunerea ca pentru 1 ha de teren arabil, să plătească 500 lei /ha , ar fi o sursă
de venit la bugetul local. 
Domnul   viceprimar Pascal  Costică spune :  Domnule  primar este  mult  ,  eu propun 300
lei/ha  pentru în anumite zone că sunt terenuri mai  putin productive faţă de alte parcele si
nu cred că o să le convină.  

      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
                    Sandu Andrian 
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