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D I S P O Z I Ţ I A  nr.133 

Privind convocarea Consiliului Local Pădureni în şedinţă ordinară 

 

în temeiul art. 133 alin.(1) , art.134 alin. (1)  litera “a” , alin. (2), alin. (3) litera „a” 

din Ordonanţa de Urgenţă nr 57 din 2019 privind Codul Administrativ 

În temeiul art. 196 alin (1) litera “b” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul 

Administrativ ; 

               Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

 

D I  S  P  U  N: 

Art.1  Consiliul Local se convoacă în şedinţă ordinară pentru ziua de 13 aprilie  

2020, ora 14:00 , sedintă ce se va desfăşura la sediul  Căminului Cultural Pădureni  cu 

ordinea de zi stabilită conform anexei , care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit 

consilierilor locali prin intermediul poştei electronice . 

Art. 3 Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi , însoţite de documentele 

prevăzute de lege , se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

comunei Pădureni .  

 Art. 4 Aleşii locali vor transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii.  

Pădureni ,  6 aprilie   2020 

Primarul comunei Padureni,                  

   Diaconu Temistocle                           

 Avizat pentru legalitate                                                                                                         

Secretarul general al  comunei Padureni         

Munteanu Mirela     
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Anexa la Dispozitia nr. 133 din 06.04.2020 

a primarului comunei Pădureni  

PROIECT  

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pădureni,  din 

data de 13  aprilie 2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I-a  a bugetului local pe anul 2020. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor 

tehnico- economici actualizaţi pentru obiectivul de investitii “POD  METALIC  

PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  

VASLUI“ cât si a cofinantarii acestuia din bugetul local. 

 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu 

privire la consumul de carburant  pentru autoturismul din dotarea UAT Comuna 

Padureni, județul Vaslui. 

 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune  nr. 1098/1, 

1098/2, 1098/3 din 18.03.2016, a contractelor nr. 1940 /30.05.2018, şi nr. 

1771 din 07.05.2020  încheiate între Primăria Comunei Pădureni ,judeţul Vaslui 

şi domnul Tiron Costică a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, 

judeţul Vaslui. 

 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune  nr. 1088 din 

18.03.2016  încheiat între Primăria Comunei Pădureni ,judeţul Vaslui şi domnul 

Solomon Florin  a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul 

Vaslui. 
 

6. Proiect de hotarare privind însuşirea propunerilor comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului de modificare şi completare a inventarului bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren  30 mp  

situat în localitatea Pădureni ,  judeţul Vaslui , aflat în domeniul public al 

comunei Pădureni , domnului Caranfil Valerică  prin aprobarea acestuia   prin 

licitaţie publică . 

 



8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea dezmembrării  unui imobil – teren cu 

număr cadastral 76481    proprietatea privată  a comunei  Pădureni , în două  

loturi distincte. 

 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unei  suprafeţe de  teren 

de 1000 mp  ,în localitatea  Pădureni , comuna  Pădureni, judeţul Vaslui  , 

pentru construirea de locuinţe proprietate personală conform  Legii 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală , domnului Ţîrţîrău Bogdan . 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unei  suprafaţe de  teren 

de 1000 mp ,în localitatea  Pădureni , comuna  Pădureni, judeţul Vaslui  , pentru 

construirea de locuinţe proprietate personală conform  Legii 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , 

domnişoarei Orzoi Daniela  . 

 

11. Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 14 din 

18.02.2020 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar familiior afectate 

de inundaţiile din anul 2019 din comuna Pădureni, judeţul Vaslui.  

 

12. Discuţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA  

JUDETUL VASLUI 

PRIMARIA COMUNEI PADURENI 

PRIMAR 

 

 

C O N V O C A R E 

 

 

    Pentru ziua de   13 aprilie 2020 ora 14:00  sunteti invitati în sedinţa ordinară a 

Consiliului local Pădureni care se desfaşoară  la sediul Caminului Cultural Padureni    cu 

urmatoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I-a  a bugetului local pe anul 2020. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor 

tehnico- economici actualizaţi pentru obiectivul de investitii “POD  METALIC  

PUNCT  PASCAL  SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  

VASLUI“ cât si a cofinantarii acestuia din bugetul local. 

 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli cu 

privire la consumul de carburant  pentru autoturismul din dotarea UAT Comuna 

Padureni, județul Vaslui. 

 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune  nr. 1098/1, 

1098/2, 1098/3 din 18.03.2016, a contractelor nr. 1940 /30.05.2018, şi nr. 

1771 din 07.05.2020  încheiate între Primăria Comunei Pădureni ,judeţul Vaslui 

şi domnul Tiron Costică a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, 

judeţul Vaslui. 

 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune  nr. 1088 din 

18.03.2016  încheiat între Primăria Comunei Pădureni ,judeţul Vaslui şi domnul 

Solomon Florin  a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul 

Vaslui. 
 

6. Proiect de hotarare privind însuşirea propunerilor comisiei speciale pentru 

întocmirea inventarului de modificare şi completare a inventarului bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren  30 mp  

situat în localitatea Pădureni ,  judeţul Vaslui , aflat în domeniul public al 



comunei Pădureni , domnului Caranfil Valerică  prin aprobarea acestuia   prin 

licitaţie publică . 

 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea dezmembrării  unui imobil – teren cu 

număr cadastral 76481    proprietatea privată  a comunei  Pădureni , în două  

loturi distincte. 

 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unei  suprafeţe de  teren 

de 1000 mp  ,în localitatea  Pădureni , comuna  Pădureni, judeţul Vaslui  , 

pentru construirea de locuinţe proprietate personală conform  Legii 15/2003 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală , domnului Ţîrţîrău Bogdan . 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unei  suprafaţe de  teren 

de 1000 mp ,în localitatea  Pădureni , comuna  Pădureni, judeţul Vaslui  , pentru 

construirea de locuinţe proprietate personală conform  Legii 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , 

domnişoarei Orzoi Daniela  . 

 

11. Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 14 din 

18.02.2020 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar familiior afectate 

de inundaţiile din anul 2019 din comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

 

12. Discutii. 

 

                                 1. Bejan Spiridon ______________________ 

                                  2.  Buciumaş Silviu _____________________ 

                                  3. Bazgan Sandu ________________________ 

                                  4.  Caşu Valerică________________________ 

                                  5. Ciobanu Costică______________________ 

                                  6. Ciorba Ilie__________________________ 

                                  7. Ciulei Cătălina ______________________ 

                                  8. Culea Valeriu  _______________________ 

                                  9. Gavriliţă Vasile_______________________ 

                                  10. Marin Corina Mihaela ________________ 

                                  11. Pascal Costică______________________ 

                                  12. Sandu Andrian_______________________ 

                                  13. Tarţian Gicu ________________________                           

                                             

                    

 

                                                         Primarul comunei Pădureni, 

                                                                 Diaconu Temistocle 
 



 

 

   

 


