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HOTĂRÂREA nr. 14/2023 
privind aprobarea  utilizării autoturismului marca Dacia -Logan la Compartimentul

Asistentă Socială  şi Compartimentul Serviciul public , apă, canal, salubrizare, transport din
cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere temeiurile juridice repectiv prevederile:
- referatul nr. 195 din  12.01.2023 al domnului primar al comunei Pădureni; 
 -   Decizia nr.  37 din 05.01.2023 a  Curtii de Conturi Vaslui ;
- O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea  unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi institutii publice; 
 -Legii contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991,republicată cu modificarile si completarile 

ulterioare;
 -Art. 69, alin (1) si alin (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice 

locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Art. 129 alin (1) ,art. 139 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Luand in considerare: -
-Avizul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local al  comunei Pădureni 
În temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/05.07.2019 cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

Consiliul Local al  comunei Pădureni, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:

    Art.1. Se aprobă utilizarea autoturismului marca Dacia Logan la Compartimentul Asistentă
socială şi Compartimentul Serviciul public , apă, canal, salubrizare, transport din cadrul primăriei
comunei Pădureni, judeţul Vaslui din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui.

   Art.2. Se împuterniceşte Primarul  comunei Pădureni  prin compartimentul Financiar –
Contabilitate să ducă la îndeplinre prezenta hotărâre. 

 Art.3.  Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general al  comunei Pădureni : 
-Institutiei Prefectului-judetul Vaslui ; 
-Primarului comunei Pădureni ; 
 -Serviciilor si compartimentelor mentionate la art.1  şi se va aduce la cunostinta publica prin 

afisare la avizierul Primariei Pădureni si se va publica pe site-ul primariei www.padurenivs.ro.  
monitorul official local.

 Pădureni 13 ianuarie 2023
Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează

Consilier local                                        Secretar general UAT Pădureni
BUCIUMAŞ SILVIU                                                                                     Munteanu Mirela

Adoptata astazi     13 ianuarie 2023   în şedinţă  ordinară 
Cu un numar de   ….12.   voturi”pentru”, din    ....12  consilieri  prezenti la sedinta
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https://www.padurenivs.ro/



