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 HOTĂRÂREA nr. 28 /2022
privind participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI -

DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022”.

Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei privind participarea la

”Parteneriatul Public Hoceni – Crețești – Dimitrie Cantemir – Pădureni GAZE 2020”.
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului și Raportul de avizare a Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pădureni; 
- Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

       -În conformitate cu prevederile  art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de 
Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC HOCENI – CREȚEȘTI -
DIMITRIE CANTEMIR - PĂDURENI GAZE 2022”  -  Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor  naturale,  precum și  de  integrare  a  activităților  de  transport,  distribuție  si  consum final  în  comunele
Hoceni, Crețești, Dimitrie Cantemir si Pădureni, județul Vaslui.

Art.     2      . Se aprobă ”Protocolul de parteneriat public între comuna Hoceni și comunele Crețești, Dimitrie
Cantemir și Pădureni” conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.         3      . Se aprobă ”Acordul de parteneriat public între comuna Hoceni și comunele Crețești, Dimitrie
Cantemir și Pădureni” conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.         4      . Se imputerniceste primarul comunei Pădureni , județul Vaslui, sa semneze toate documentele
necesare realizarii obiectivului propus in prezenta hotarare.

            Art. 5. Se împuternicește Primarul comunei Hoceni ca lider al parteneriatului în vederea depunerii   cererii
de finanțare.

Art.         6.   Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Primarul comunei Pădureni
iar prin grija Secretarului  gen. U.A.T. Pădureni   câte o copie  din prezenta se va înainta Instituţiei
Prefectului judetului Vaslui şi o va aduce la cunostinţa locuitorilor prin afişare și pe site-ul propriu:
www.padurenivs.ro

Pădureni   19 aprilie 2022

      PRESEDINTE DE SEDINTA
          CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA –MIHAELA                                                                                                                  Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni
Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   19 aprilie  2022  în şedinţă  ordinară

Cu un numar de   …8..   voturi”pentru”, din    ....8.....  consilieri prezenti la sedinta.

http://www.padurenivs.ro/



