
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395, www.padurenivs.ro 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   

HOTĂRÂREA nr. 48/2022 
 privind  stabilirea preţului pentru închirierea   « Sălii de Conferinţe » din  comuna

Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere :

 Referatul de aprobare   nr. 114  din 25.07.2022 a Primarului comunei Padureni, în calitate de
iniţiator   privind  stabilirea preţului  pentru închirierea    « Sălii  de  conferinţe   »   din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui ;

 Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil nr. 115 /25.07.2022; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) litera „a”, art. 139 alin. (3) litera „a” şi art. 196 alin (1)
litera „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul  administrative cu modificările şi
completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui;

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă  stabilirea preţului  pentru închirierea  „Sălii de Conferinţe”   din  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui astfel :

- Sală de Conferinţe= 1000 lei ; 
Art.2 Inchirierea Sălii de Conferinţe   se va face la sediul Primăriei comunei Pădureni, judeţul

Vaslui. 
Art.3  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  compartimentul

financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vaslui,  primarului

comunei  Padureni,  judetul  Vaslui  si  compartimentul  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului prin grija secretarului comunei Padureni.

Padureni,  26 iulie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
  CONSILIER LOCAL
    CARP GEORGEL

             CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT PĂDURENI

                                                                                                                            MUNTEANU MIRELA

Adoptata astazi   26 IULIE    2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   12…..   voturi”pentru”, din    .....12.  consilieri  prezenti la sedinta

http://www.padurenivs.ro/
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