
                       

Comuna Padureni, judetul
Vaslui, telefon/ fax 0235/485785

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  __       _____________________________

 HOTĂRÂREA nr. 56   
privind participarea la ”PARTENERIATUL PUBLIC PĂDURENI – CREȚEȘTI

- DIMITRIE CANTEMIR – HOCENI  GAZE 2020”

Având în vedere:
-  Referatul  de  aprobare  prezentat  de  către  primar  al  comunei   Pădureni  privind

participarea la  ”Parteneriatul Public Pădureni  – Crețești – Dimitrie Cantemir – Hoceni
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;
         - Hotărârea Consiliului local Pădureni  nr. 54  /2020 privind aprobarea intocmirii
studiului de fezabilitate pentru proiectul  ,,DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE
DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE
FLEXIBILITATE,  SIGURANȚĂ,  EFICIENTĂ  ÎN  OPERARE,  PRECUM  ȘI  DE
INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL
ÎN  COMUNA  PĂDURENI  SI  LOCALITATILE  APARTINATOARE  (Padureni,  Valeni,
Davidesti, Capotesti, Ivanesti, Leosti, Rusca)”, JUDETUL VASLUI”; 
               -  Hotărârea Consiliului local Pădureni nr. 55 /2020 privind aprobarea  Notei
conceptuale și  a  Temei  de  proiectare pentru  obiectivul  de  investiție  ,,DEZVOLTAREA
REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA
CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE,
PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI
CONSUM  FINAL  ÎN  COMUNA  PĂDURENI  SI  LOCALITATILE  APARTINATOARE
(Padureni, Valeni, Davidesti, Capotesti, Ivanesti, Leosti, Rusca)”, JUDETUL VASLUI”; 
         In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b” coroborat cu alin. (4) lit. ”d”, alin. (9) lit. ”a”, art.
139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și 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 PĂDURENI  –
CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR – HOCENI  GAZE 2020”, pentru realizarea
investiției  :  „DEZVOLTAREA  REȚELELOR  INTELIGENTE  DE  DISTRIBUȚIE  A
GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE,
SIGURANȚĂ,  EFICIENTĂ  ÎN  OPERARE,  PRECUM  ȘI  DE  INTEGRARE  A
ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL ÎN COMUNA
PĂDURENI  SI  LOCALITATILE  APARTINATOARE  (Padureni,  Valeni,  Davidesti,
Capotesti, Ivanesti, Leosti, Rusca)”, JUDETUL VASLUI”.

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

Art.  3.  Se  aprobă  ”Acordul  de  parteneriat  public  între  comuna  Pădureni   și
comunele Crețești, Dimitrie -Cantemir și  Hoceni ” 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.  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.comunapadureni.ro.

PĂDURENI ,  2 septembrie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER LOCAL 
TARŢIAN GICU
 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               Secretar gen. U.A.T. Pădureni 

                                                                                                   Munteanu Mirela 

Adoptată în şedinţa din data de 2 septembrie 2020
Cu un număr de ....13..... voturi din numărul total de 13….consilieri prezenţi la sedinţă

http://www.comunapadureni.ro/


Anexa 1 la HCL  nr.56   /02.09.2020

PROTOCOLUL PARTENERIATULUI PUBLIC PĂDURENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE

CANTEMIR - HOCENI GAZE 2020

În conformitate cu prevederile art..89, alin.(8) din Legea nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prevederile
Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

MEMBRII FONDATORI:

1. COMUNA PĂDURENI cu sediul în localitatea Pădureni, comuna Pădureni, judetul
VASLUI, reprezentata prin primar Diaconu Temistocle, carte de identitate seria VS,
nr. 349382, CNP 1520204372234, cetatean roman , domiciliat in localitatea Pădureni,
comuna Pădureni, judetul VASLUI, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local al Comunei Pădureni , judetul VASLUI, nr. …… din …………;

2. COMUNA CREȚEȘTI  cu sediul  în  localitatea  Crețești,  comuna Crețești,  județul
VASLUI,  reprezentata  prin  primar  Savin  Viorel,  carte  de  identitate  seria  VS,  nr.
544538,  CNP 1610823372240,  cetățean  roman ,  domiciliat  in  localitatea  Budești,
comuna Crețești,  județul  VASLUI,  legal  imputernicit  in  acest  scop prin Hotararea
Consiliului Local al Comunei Hoceni, judetul VASLUI, nr. …… din …………;

3. COMUNA  DIMITRIE  CANTEMIR  cu  sediul  în  localitatea  Hurdugi,  comuna
Dimitrie Cantemir,  judetul  VASLUI, reprezentată de Lernicu Vasile,  viceprimar al
comunei  Dimitrie  Cantemir,  județul  Vaslui,  exercitând  atribuțiile  de  primar  prin
Ordinul Prefectului-județul Vaslui, nr.176/18.06.2019, carte de identitate seria VS, nr.
638525,  CNP  1600415372264,  cetatean  roman  ,  domiciliat  in  localitatea  Gușiței,
comuna Dimitrie Cantemir,  judetul  VASLUI,  legal imputernicit  in acest  scop prin
Hotararea  Consiliului  Local  al  Comunei  Hoceni,  judetul  VASLUI,  nr.  ……  din
…………;

4. COMUNA  HOCENI  cu  sediul  în  localitatea  Hoceni,  comuna  Hoceni,  județul
VASLUI,  reprezentata prin primar Țabără Vasile,  carte  de identitate  seria  VS,  nr.
586583,  CNP  1630707372243,  cetățean  roman  ,  domiciliat  in  localitatea  Hoceni,
comuna Hoceni,  județul  VASLUI,  legal  împuternicit  in  acest  scop prin  Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Hoceni, județul VASLUI, nr. …… din …………;



Au hotărât constituirea

 PARTENERIATULUI PUBLIC  PĂDURENI – CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR - HOCENI

GAZE 2020

Fără personalitate juridica cu utilitate publica  constituind o grupare  echilibrata si

reprezentativa pentru zona din județul  VASLUI  ,  ce  are  ca obiectiv creșterea capacitații

organizaționale  a  comunităților  rurale  din  spațial  cuprins  de  parteneriat  ,  promovarea

dezvoltării  economice,  sociale si  a mediului,  consolidarea competitivității  si  a  condițiilor

normale de trai , a sustenabilității si coeziunii.

CAPITOLUL I.

 Dispoziții generale:

Art.1 Denumirea PARTENERIATULUI  este  PĂDURENI  –  CREȚEȘTI  -  DIMITRIE

CANTEMIR - HOCENI GAZE 2020.

Art.2    Sediul PARTENERIATULUI  este  într-un  spațiu  pus  la  dispoziție  de  domnul

PRIMAR DIACONU TEMISTOCLE ,  spațiu situat în incinta primăriei  din Comuna Pădureni

Județul VASLUI.

Art.3   Forma  juridica:  PARTENERIATUL  este  persoana  non  juridica  romana,

fără scop patrimonial, neguvernamentala, apolitica si independenta de interes general.

Art.  4 Durata  de  funcționare:  PARTENERIATUL  este  constituit  pe  o  durata

nedeterminata, începând cu data aprobării  sale prin hotărâri  ale consiliului  local  de

către membrii fondatori .

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate al PARTENERIATULUI :

Art. 5 PARTENERIATUL  are ca scop elaborarea și implementarea unei strategii locale

care urmărește promovarea dezvoltării economice, sociale și a mediului, prin aducțiunea

gazului metan natural în zonă, consolidarea competitivității și a condițiilor normale de trai,

a sustenabilității și coeziunii.



Art. 6   Obiectul de activitate al PARTENERIATULUI consta in:

- Inițierea și elaborarea unei strategii locale de dezvoltare a zonei;

- Implementarea strategiei locale de dezvoltare;

- Susținerea  unei  politici  de  mediu,  de  conservare  a  resurselor  biologice  si

utilizarea durabila a acestora;

- Accesarea  de  fonduri  europene  si  guvernamentale,  precum  si  accesarea  altor

sisteme  de  finanțare  pentru  implementarea  rețelelor  de  distribuție  gaze  naturale  pe

teritoriul UAT-urilor membre. 

- Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, flexibile si creative;

- Organizare acțiuni de informare, consulting, publicitate, seminarii și simpozioane

în domeniul economic și social;

- Promovarea și consolidarea relațiilor între parteneri;

- Monitorizarea constantă a realizărilor obiectivelor propuse;

- Evaluarea performantelor;

- Realizarea schimburilor de experiența;

- Diseminarea cunoștințelor de specialitate si a bunelor practici;

- Acordarea  de  sprijin  logistic  persoanelor  interesate  in  problemele  specifice

PARTENERIATULUI. 

CAPITOLUL III. 

Organizare și funcționare:

Art. 7 Membrii PARTENERIATULUI au următoarele drepturi:

- Să  fie  informați  cu  privire  Ia  problemele  curente  ale

PARTENERIATULUI;

- Să participe la activitatea curenta a PARTENERIATULUI;

- Să participe  la  întâlnirile  interne  si  internaționale  specifice  activităților

PARTENERIATULUI ca reprezentanți ai acestuia;



- Să beneficieze de rezultatele demersurilor întreprinse de către PARTENERIAT, pentru

o cat mai eficienta activitate în domeniu;

- Să beneficieze de sprijin, asistenta si îndrumare in activitatea proprie;

- Să folosească mijloacele tehnice din dotare, datele si specialiștii PARTENERIATULUI;

- Să se retragă, la cerere;

Art. 8   Membrii PARTENERIATULUI au următoarele obligații:

- Să cunoască și să respecte prevederile legislației în vigoare;

- Să participe la acțiunile și la activitatea PARTENERIATULUI;

- Să contribuie efectiv la realizarea obiectelor de activitate ale PARTENERIATULUI;

- Să aducă la îndeplinire  atribuțiile  și  sarcinile  repartizate de PARTENERIAT,  pentru

realizarea  scopului  acesteia,  să  contribuie  prin  donații  și  sponsorizări  la  îndeplinirea

obiectivelor majore ale PARTENERIATULUI;

- Să respecte normele de etica profesionala si ținuta morala in raporturile cu membrii

PARTENERIATULUI, cu partenerii contractanți, precum si cu terții;

- Să  faciliteze  furnizarea  de  informații  ce  sunt  solicitate  de  către  conducerea

PARTENERIATULUI, de către partenerii contractanți si de alte entități, in vederea derulării

de proiecte;

CAPITOLUL IV. 

Dizolvarea si lichidarea PARTENERIATULUI:

Art. 9.  PARTENERIATUL se dizolva prin hotărârea membrilor fondatori.

Art. 10 PARTENERIATUL se dizolva de drept prin:

- Împlinirea duratei pentru care a fost constituita;

- Realizarea  sau,  după  caz,  imposibilitatea  realizări  scopului  pentru  care  a  fost

constituita daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce

schimbarea acestui scop;

- Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea membrilor fondatori.



CAPITOLUL V.

 Dispoziții finale si tranzitorii:

Art.11. Prezentul act constitutiv este întocmit în conformitate cu prevederile art.35

din Legea nr.273/2006 privind finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare,  prevederile  Legii  nr.500/2002  privind  finanțele  publice,cu  modificările  și

completările ulterioare și în conformitate cu art.89, alin.(8) din O.U.G.nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

Orice modificare sau completare hotărâta de membri fondatori se va opera prin act

adițional .

Prezentul  act  constitutiv  se  completează  de  drept  cu  dispozițiile  legale  in  vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat in 5(cinci) exemplare originale.

MEMBRI FONDATORI:

COMUNA PĂDURENI

 PRIMAR, DIACONU TEMISTOCLE

COMUNA CREȚEȘTI 

PRIMAR, SAVIN VIOREL

COMUNA DIMITRIE CANTEMIR

PRIMAR, LERNICU VASILE

COMUNA  HOCENI

PRIMAR, ŢABĂRĂ VASILE



Anexa nr. 2  la HCL  nr.   56 /02.09.2020

ACORD DE PARTENERIAT AL PARTENERIATULUI PUBLIC “PĂDURENI –

CREȚEȘTI - DIMITRIE CANTEMIR -  HOCENI  GAZE 2020”

În conformitate cu prevederile art.89, alin.(8) din Legea nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile
Legii  nr.500/2002  privind  finanțele  publice,  cu  modificarile  și  completarile  ulterioare,
membrii fondatori :

Au hotărât constituirea

ACORDULUI  DE PARTENERIAT  PUBLIC  “  PĂDURENI  –  CREȚEȘTI  -  DIMITRIE

CANTEMIR  –  HOCENI   GAZE  2020”  fără  personalitate  juridică  cu  utilitate  publica

constituind o grupare echilibrată și reprezentativă pentru zona din județul VASLUI, ce are ca

obiectiv creșterea capacitații organizaționale a comunităților rurale din spațial cuprins de

parteneriat,  promovarea  dezvoltării  economice,  sociale  și  a  mediului,  consolidarea

competitivității și a condițiilor normale de trai, a sustenabilității și coeziunii.

1. COMUNA  PĂDURENI  cu  sediul  în  localitatea  Pădureni,  comuna  Pădureni,
judetul VASLUI, reprezentata prin primar Diaconu Temistocle, carte de identitate
seria  VS,  nr.  349382,  CNP  1520204372234,  cetatean  roman  ,  domiciliat  in
localitatea  Pădureni,  comuna  Pădureni,  judetul  VASLUI,  legal  imputernicit  in
acest scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Hoceni, judetul VASLUI,
nr. …… din …………;

2. COMUNA CREȚEȘTI cu sediul în localitatea Crețești, comuna Crețești, județul
VASLUI, reprezentata prin primar Savin Viorel, carte de identitate seria VS, nr.
544538, CNP 1610823372240, cetățean roman , domiciliat in localitatea Budești,
comuna Crețești, județul VASLUI, legal imputernicit in acest scop prin Hotararea
Consiliului Local al Comunei Hoceni, judetul VASLUI, nr. …… din …………;

3. COMUNA DIMITRIE CANTEMIR  cu sediul în localitatea Hurdugi, comuna
Dimitrie Cantemir, judetul VASLUI, reprezentată de Lernicu Vasile, viceprimar al
comunei Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, exercitând atribuțiile de primar prin
Ordinul Prefectului-județul Vaslui, nr.176/18.06.2019, carte de identitate seria VS,
nr.  638525,  CNP  1600415372264,  cetatean  roman  ,  domiciliat  in  localitatea
Gușiței, comuna Dimitrie Cantemir, judetul VASLUI, legal imputernicit in acest
scop prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Hoceni, judetul VASLUI, nr.
…… din …………;

4. COMUNA HOCENI  cu sediul  în  localitatea  Hoceni,  comuna Hoceni,  județul
VASLUI, reprezentata prin primar Țabără Vasile, carte de identitate seria VS, nr.
586583, CNP 1630707372243, cetățean roman , domiciliat in localitatea Hoceni,



comuna Hoceni, județul VASLUI, legal împuternicit in acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Hoceni, județul VASLUI, nr. …… din …………;

I. Dispoziții generale:

Art.1  Denumirea PARTENERIATULUI  este  :  “  PĂDURENI   –  CREȚEȘTI  -  DIMITRIE

CANTEMIR -  HOCENI  GAZE 2020.”.

Art.2  Sediul PARTENERIATULUI este întru-un spațiu pus la dispoziție de domnul PRIMAR

DIACONU TEMISTOCLE  spațiu situat în incinta primăriei din comuna  Pădureni , Județul

VASLUI.

Art.3 Forma juridica: PARTENERIATUL este persoana non juridică română, fără scop

patrimonial, neguvernamentală, apolitică și independentă de interes general.

Art. 4 Durata de funcționare:

PARTENERIATUL  este  constituit  pe  o  durata  nedeterminata,  începând  cu  data

aprobării sale prin hotărâri ale consiliului local de către membrii fondatori .

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate al PARTENERIATULUI:

Art. 5 PARTENERIATUL  are ca scop elaborarea si implementarea unei strategii locale care

urmărește promovarea dezvoltării economice, sociale și a mediului, prin aducțiunea gazului

metan  natural  în  zonă,  consolidarea  competitivității  și  a  condițiilor  normale  de  trai,  a

sustenabilității și coeziunii.

Art. 6 Obiectul de activitate al PARTENERIATULUI constă în:

- Inițierea și elaborarea unei strategii locale de dezvoltare a zonei;

- Implementarea strategiei locale de dezvoltare;



- Susținerea  unei  politici  de  mediu,  de  conservare  a  resurselor  biologice  și

utilizarea durabila a acestora;

- Accesarea  de  fonduri  europene  și  guvernamentale,  precum  și  accesarea  altor

sisteme  de  finanțare  pentru  implementarea  rețelelor  de  distribuție  gaze  naturale  pe

teritoriul UAT-urilor membre. 

- Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale, flexibile și creative;

- Organizare acțiuni de informare, consulting, publicitate, seminarii și simpozioane

în domeniul economic și social;

- Promovarea și consolidarea relațiilor între parteneri;

- Monitorizarea constantă a realizările obiectivelor propuse;

- Evaluarea performanțelor;

- Realizarea schimburilor de experiența;

- Diseminarea cunoștințelor de specialitate și a bunelor practici;

- Acordarea  de  sprijin  logistic  persoanelor  interesate  în  problemele  specifice

PARTENERIATULUI. 

CAPITOLUL III. Organizare si functionare:

Art. 7 Membrii PARTENERIATULUI au următoarele drepturi:

- Să  fie  informați  cu  privire  Ia  problemele  curente  ale

PARTENERIATULUI;

- Să participe la activitatea curenta a PARTENERIATULUI;

- Să participe  Ia  întâlnirile  interne  si  internaționale  specifice  activităților

PARTENERIATULUI ca reprezentanți ai acestuia;

- Să beneficieze de rezultatele demersurilor întreprinse de către PARTENERIAT, pentru

o cat mai eficienta activitate in domeniu;

- Să beneficieze de sprijin, asistenta si îndrumare in activitatea proprie;

- Să folosească mijloacele tehnice din dotare, datele si specialiștii PARTENERIATULUI;



- Să se retragă, la cerere;

Art. 8 Membrii PARTENERIATULUI au următoarele obligații:

- Să cunoască și să respecte prevederile legislației în vigoare ;

- Să participe la acțiunile și Ia activitatea PARTENERIATULUI;

- Să contribuie efectiv Ia realizarea obiectelor de activitate ale PARTENERIATULUI;

- Să aducă Ia îndeplinire atribuțiile  și  sarcinile  repartizate  de PARTENERIAT,  pentru

realizarea  scopului  acesteia,  să  contribuie  prin  donații  și  sponsorizări  Ia  îndeplinirea

obiectivelor majore ale PARTENERIATULUI;

- Să respecte normele de etica profesională și ținuta morala în raporturile cu membrii

PARTENERIATULUI, cu partenerii contractanți, precum si cu terții;

- Să  faciliteze  furnizarea  de  informații  ce  sunt  solicitate  de  către  conducerea

PARTENERIATULUI, de către partenerii contractanți și de alte entități, în vederea derulării

de proiecte;

CAPITOLUL IV. Dizolvarea și lichidarea PARTENERIATULUI:

Art. 9 PARTENERIATUL se dizolvă prin hotărârea membrilor fondatori .

Art. 10 PARTENERIATUL se dizolvă de drept prin:

- Împlinirea duratei pentru care a fost constituita;

- Realizarea  sau,  după  caz,  imposibilitatea  realizării  scopului  pentru  care  a  fost

constituita daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce

schimbarea acestui scop;

- Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea membrilor fondatori.

CAPITOLUL V. Dispoziții finale și tranzitorii:

Art.11 Prezentul act constitutiv este întocmit în conformitate cu prevederile art.89, alin.(8)

din Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.35 din Legea nr. 273/2006 privind

finantele  publice  locale, prevederile  Legii  nr.500/2002  privind  finanțele  publice,  cu

modificarile și completările ulterioare;

Orice  modificare  sau  completare  hotărâta  de  membri  fondatori  se  va  opera  prin  act

aditional .



Prezentul  acord  constitutiv  se  completează  de  drept  cu  dispozițiile  legale  in  vigoare.

Prezentul acord constitutiv a fost încheiat in 5(cinci) exemplare originale.

MEMBRI FONDATORI:

COMUNA PĂDURENI 

 PRIMAR,  DIACONU TEMISTOCLE 

COMUNA CREȚEȘTI 

PRIMAR, SAVIN VIOREL

COMUNA DIMITRIE CANTEMIR

PRIMAR, LERNICU VASILE

COMUNA HOCENI 

PRIMAR, ŢABĂRĂ VASILE


	Art. 5. 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.comunapadureni.ro.

