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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  285  /2022
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  art.  196 alin (1)  litera “b” din OUG nr.  57 /2019 privind Codul Administrativ  cu
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 ordinară pentru ziua de    25 noiembrie 2022   , 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  Proiectul  ordinii  de zi  a şedinţei  este cuprins  în anexă care face parte din prezenta
dispoziţie.

Art.3. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit consilierilor locali
prin intermediul poștei electronice.

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. Aleșii 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 ,    22 noiembrie  2022

Primarul comunei Padureni,                 
   Diaconu Temistocle                          

 Contrasemnează                                                                                                        
Secretar  general  comuna Padureni        

Munteanu Mirela    

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com


Anexa la Dispozitia nr.  285 din  22.11.2022

a primarului comunei Pădureni 

PROIECT 

al ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pădureni,  din
data de    25 noiembrie 2022

1. Adoptarea Procesului Verbal  al ședinţei ordinare a Consilului Local al comunei   Pădureni din
data de 8 noiembrie  2022. 

2. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   prelungirii  duratei  contractului  de  finantare
nerambursabila nr  C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR,  cu 6  luni ,
pana pe data de 04.09.2023, pentru finalizarea implementarii  Proiectului  “ “POD  METALIC
PUNCT  PASCAL  SI   BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI,  COMUN PĂDURENI,  JUDETUL
VASLUI”.

3. Proiect de hotărâre   privind aprobarea solicitării PRELUNGIRII cu 6  luni a Scrisorii de garanţie
din  partea  Fondului  de  Garantare  a  Creditului  Rural   SA  (F.G.C.R  –IFN    SA  )   nr.
IG203300077/28.02.2020  pentru restituirea  AVANSULUI  ce s-a acordat în baza  contractului de
finantare nerambursabila  nr .  C 1920072R201613901904 din 04.09.2018 incheiat   cu AFIR ,
pentru suma de maxim 232,925 mii lei pe o perioada de maxim 60 luni  reprezentând avans din
sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului  “POD  METALIC  PUNCT  PASCAL
SI  BOTEZ  ÎN  SAT  VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL  VASLUI“.

4. Proiect  de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/30.08.2022 
privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1479   din  28.05.2012    prin 
act adiţional.

5. Proiect  de  hotărâre privind  propunerea  aprobării  reţelei  şcolare  de  învăţământ
preuniversitar  de stat  de pe raza comunei Pădureni ,  judeţul Vaslui  ,  pentru anul
şcolar 2023-2024.

6. Discuţii. 



 


