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D I S P O Z I Ţ I A  nr.158
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  2 iulie  2020,
ora 14:00 ,  sedintă ce  se  va desfăşura la sediul   Primăriei  comunei  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 ,  26 iunie   2020

Primarul comunei Padureni,                 

   Diaconu Temistocle                          

 Avizat pentru legalitate                                                                                                        

Secretarul general al  comunei Padureni        

Munteanu Mirela    

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com


Anexa la Dispozitia nr.  158  din 26.06.2020

a primarului comunei Pădureni 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pădureni,  din
data de  2 iulie 2020

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta luna iulie 2020.
2. 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  12  luni  din  fonduri  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului
intitulat  -  „REABILITARE  SI  MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN
LOCALITATEA PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  actualizaţi  pentru  obiectivul  de  investitii  “  REABILITARE  SI
MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN  LOCALITATEA  PADURENI
COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea a III-a   bugetului local pe anul 2020.
5. Proiect  de  hotărâre  privind  indexarea  impozitelor  si  taxelor  locale  precum şi  a

taxelor speciale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% .
6. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  prin  Act  aditional  a   contractului  de

concesiune    nr.  1094 /18.03.2016    încheiat  între Comuna Pădureni şi  domnul
Toderaşc Florin    a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
(ROF)  a Primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui .

8. Discuţii.



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI PADURENI
PRIMAR

C O N V O C A R E
    Pentru ziua de   2 iulie  2020 ora 14:00  sunteti invitati în sedinţa ordinară a Consiliului 
local Pădureni care se desfaşoară  la sediul primăriei Comunei Pădureni    cu urmatoarea 
ordine de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  presedintelui  de  sedinta  luna  iulie,  august,
2020.

2. 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  12  luni  din  fonduri  nerambursabile  pentru  implementarea  proiectului
intitulat  -  „REABILITARE  SI  MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN
LOCALITATEA PADURENI, COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici  actualizaţi pentru  obiectivul  de  investitii  “  REABILITARE  SI
MODERNIZARE  CAMIN  CULTURAL  IN  LOCALITATEA  PADURENI
COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea a III-a   bugetului local pe anul 2020.
5. Proiect  de  hotărâre  privind  indexarea  impozitelor  si  taxelor  locale  precum şi  a

taxelor speciale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% .
6. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  prin  Act  aditional  a   contractului  de

concesiune  nr. 1094 /18.03.2016 încheiat între Comuna Pădureni şi domnul Toderaşc
Florin    a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
(ROF)  a Primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui .

8. Discuţii.
                                 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




