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 HOTǍRȂREA nr 23 /2023

pentru aprobarea participării Comunei PĂDURENI în cadrul proiectului „BiblioHub Va-
slui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru
realizarea proiectului

 Având ȋn vedere :
- referatul de aprobare nr. 94 din 24 .02.2023 al primarului Comunei Pădureni; 
- rapoartul  de specialitate  al  Compartimentului  Achiziţii  Publice   nr  93 din

24.02.2023 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului local; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: Comisia juridică şi de

disciplină, administraţie publică locală  şi  coordonarea consiliilor  locale, Comisia pentru
strategii,  prognoze  şi  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-finanţe  şi
integrare  europeană,  Comisia  de  dezvoltare  urbanistică  şi  amenajarea  teritoriului,
protecţia  mediului  înconjurător  şi  turism, administrarea domeniului  public  şi  privat  de
interes judeţean şi Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, culte
şi sport;

în conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. b) şi e), alin (5). lit. a), d) şi e)  şi alin. (7) lit. a) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
                - Ghidului Solicitantului pentru Scheme de finanţare pentru biblioteci pentru a
deveni hub-uri de dezvoltare a competenţelor  digitale – COMPONENTA 7 Transformarea
digitală – Operaţiunea D. Competenţe digitale, Capital Uman şi utilizarea Internetului;
              în temeiul art. 182 şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

HOTARARSTE:

Art.1. – Se aprobă participarea Comunei Pădureni în cadrul proiectului „BiblioHub
Vaslui” în calitate de membru 21 /Partener 21 . 

Art.2. –  (1)  Se  aprobă  încheierea  unui  acord  de  parteneriat  pentru  realizarea
proiectului  ”BiblioHub Vaslui”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Se aprobă  valoarea  totală  a  proiectului  menţionat  la  art.  1,  în  cuantum de
4.039.200,84  lei  (inclusiv  TVA),  din  care  valoarea  cheltuielilor  eligibile,  100%
nerambursabilă,  este  în  cuantum  de  3.424.292,21  lei  (inclusiv  TVA),  iar  valoarea
cheltuielilor neeligibile este în valoare de 614.908,63 lei (inclusiv TVA), cheltuieli aferente
Partenerilor nr. 2, nr. 3 şi nr. 4. 
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(3) Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Comunei  Pădureni în
cadrul proiectului, în sumă de 54.437,47 lei inclusiv TVA.  

Art.3. - Se mandatează domnul primar  DIACONU TEMISTOCLE , să semneze acordul
de parteneriat prevăzut la art.2 şi toate actele necesare depunerii cererii de finanţare
pentru Comuna  PĂDURENI.    

Art.4. –  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  doamnei  Vasilachi
Larisa- Evandia  din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Pădureni  şi
Bibliotecii Comunale  Pădureni.

Art.5. – Secretarul general al comunei va comunica, în termenul prevăzut de lege,
prezentul act  administrativ  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Vaslui,  Consiliului  Judeţean
Vaslui, Direcţiei/Compartimentului Achizitii Publice  din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului comunei Pădureni  şi Bibliotecii Comunale  Pădureni  şi va asigura publicarea
acestuia  pe adresa institutiei  https://www.padurenivs.ro. 

           
                                                                                         Pădureni , 27 februarie 2023

    

Preşedinte de şedinţă  
CONSILIER LOCAL
Buciumaş Silviu 

                     Contrasemnează
Secretar General comuna Pădureni 

Munteanu Mirela

Adoptata astazi      27 februarie 2023   în şedinţă  ordinară 
Cu un numar de   11….   voturi”pentru”, din    ..11..  consilieri  prezenti la sedinta
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