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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 278  /2021
Privind convocarea Consiliului Local Pădureni în şedinţă extraordinară

În conformitate cu prevederile  art. 133 alin (2)  litera “a”  , art.134 alin. (1)  litera “a” , alin. (3) litera
“b” din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.   57  /  2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art. 196 alin (1) litera “b” din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ
modificările şi completările ulterioare; 
               Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

D I  S  P  U  N:

Art.1  Consiliul Local se convoacă în şedinţă extraordinară pentru ziua de    22 decembrie
2021 , 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 (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 .

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 ,   20 decembrie 2021

Primarul comunei Padureni,                 
   Diaconu Temistocle                          

 Avizat pentru legalitate                                                                                                        
Secretarul general al  comunei Padureni        

Munteanu Mirela    
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Anexa la Dispozitia nr.   278   din 20.12.2021

a primarului comunei Pădureni 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pădureni,  din
data de 22 decembrie    2021

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a-IV-a , bugetul local , anul 2021.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea a-V-a , bugetul local , anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de executie  al bugetului local  , trimestrul  III,
anul 2021.  

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  începând  cu  anul  2022   a   nivelului  valorilor
impozabile , impozitelor , taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora precum și a  amenzilor
prevăzute de Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal la nivelul UAT comuna Pădureni prin
indexarea acestora cu rata inflaţiei  în procent de 2,6% . 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “ Pomului de Crăciun

2021” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din comuna Pădureni , judeţul Vaslui.
6. Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  pentru  activităţi  economice

desfăşurate în comuna Pădureni, judeţul Vaslui 

7. Discuţii. 
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