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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 242

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; 

Ordinul  Prefectului  judetul  Vaslui   nr.  469  din  30.10.2020  privind  constatarea
îndeplinirii  condiţiilor  legale  de consituire  a  Consiliului  Local  al  comunei   Pădureni  ,
judeţul Vaslui; 

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  12 noiembrie
2020  , ora 10:00 , sedintă ce se va desfăşura la sediul  Sălii de Conferinţe Pădureni
cu  ordinea  de  zi  stabilită  conform  anexei  ,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
dispoziţie.

Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins  în anexă care face parte din
prezenta dispoziţie.

  (2)  Proiectele  de hotărâre înscrise pe  proicetul Ordinii de zi îndeplinesc condiţiile
prevăzute  de art. 136 alin. (8) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 

Art.  3  Materialele  înscrise  pe  ordinea  de  zi  se  pot  studia  la  sediul  primăriei
comunei  Pădureni,  Compartiment  Secretariat  în  format  letric  sau  pe  site-ul  primăriei
comunei Pădureni, judeţul Vaslui .
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Art.  4  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. 5 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.

 Art. 6 Prin grija secretarului comunei Pădureni , prezenta dispozitie va fi transmisă
Instituţiei Prefectului- judeţul Vaslui  pentru verificarea legalităţii.

Pădureni ,   6 noiembrie    2020

Primarul comunei Padureni,                 

   Diaconu Temistocle                          

 Avizat pentru legalitate                                                                                                        

Secretarul general al  comunei Padureni        

Munteanu Mirela    



Anexa la Dispozitia nr.   242  din  06.11.2020

a primarului comunei Pădureni 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pădureni,
din data de   12 noiembrie  2020

1. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  pentru  luna
noiembrie şi decembrie  2020.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului   de  organizare  şi
funcţionare a Consiliului local PĂDURENI , judeţul Vaslui .

3. Proiect  de hotărâre  privind organizarea  comisiilor  de  specialitate  al  Consilului
Local Pădureni pe principalele domenii de activitate. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  viceprimarului  comunei  Pădureni,  judeţul
Vaslui .

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea „Programului de  deszăpezire si combaterea
poleiului pe drumurile din administrarea comunei Pădureni, in perioada de iarnă 1
noiembrie 2020-31 martie 2021”.

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea persoanei   care să reprezinte interesele
UAT  PĂDURENI  in  Adunarea  Generală   a  Asociaţiei  pentru  Dezvoltare
Intercomunitară a judetului Vaslui.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea
procedurilor  de  includere  în  buget  a  cheltuielilor  aferente  proiectului  „Dotarea
unităților  de  învățământ  din  comuna  Pădureni,  județul  Vaslui  cu  echipamente
specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea
procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de
tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line
în comuna Pădureni, județul Vaslui.

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  acordării burselor şcolare pentru copii din
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

10.Proiect  de  hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local
Pădureni în Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Pădureni, în anul
şcolar 2020-2021.

11.Proiect de hotărâre privind  propunerea aprobării   reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul
şcolar 2021-2022. 

12. Discuţii.
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