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

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

 HOTĂRÂREA nr.62/2022
 privind  însuşirea de către Consiliul Local al comunei  Pădureni  a modificării

bunurilor care  aparţin  domeniul  public al comunei Pădureni , judeţul Vaslui 

Având în vedere:
-  referatul de aprobare nr. 91 / 15.07.2022 a primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui

prin care  propune atestarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui, în calitate de iniţiator; 

- Raport  de  specialitate   nr.  92/15.07.2022  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului;

- Avizul favorabil al comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe agricultură,protecţia mediului,servicii şi comerţ; 

- Avizul favorabil al  comisiei nr. 2  pentru protecţie socială, învăţământ , sănătate şi familie,
cultură, culte şi sport; 

- Avizl favorabil al comisiei nr. 3  juridică şi de disciplină , dezvoltare urbanistică  şi 
amenajarea teritoriului , amenajarea domeniului public şi privat de interes local; 

- Declaratia  nr. 93 din15.07.2022, a secretarului general al comunei Pădureni, judeţul 
Vaslui ; 

- Hotărârea  nr.  392/2020  privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor,
al municipiilor şi al judeţelor; 

- Punctul  de  vedere  al  MINISTERULUI  DEZVOLTĂRII  ,  LUCRĂRILOR  PUBLICE  ŞI
ADMINISTRAŢIEI nr. 85998  din 16.09.2022 şi înregistrat la Primăria comunei Pădureni cu
nr. 4844 din 29.09.2022; 

- Anexa  nr.51/2001  privind  „  Inventarul  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  al
comunei  Pădureni  ,  judeţul  Vaslui  ,  la Hotărârea Guvernului  nr.   1.361 /2001 ,  privind
atestarea domeniului apublic al judeţului Vaslui ,  precum şi al municipiilor , oraşelor şi
comunelor din judeţul Vaslui cu modificările şi completările ulterioare”; 

- Prevederile art. 289 alin. (5) , alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederile art. 129 alin. (2) litera ”c”  şi alin. (6) , art. 139 alin. (1) şi (3)
litera „g” , art. 196 alin. (1) litera „a”   şi art. 607 alin. (4)  din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificarile  şi  completările
ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI:



HOTĂRĂŞTE:
     Art.1.  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pădureni însuşit

prin Hotărârea Consiliului Local Pădureni nr. 10 /2001 cu modificările şi completările ulterioare şi
atestat în Anexa nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 1361 /2001 privind  atestarea domeniului
public al judeţului Vaslui , precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
cu modificările şi completările ulterioare”, la Secţiunea I „ Bunuri imobile” se modifică  astfel:

1. Poziţia nr . 369 : Cămin Cultural-Pădureni : 
- coloana 2 ( denumirea bunului ) , se completează şi  va avea următorul cuprins: 
 „ ( Cămin Cultural- sat Pădureni, comuna Pădureni  ) ” ;
-  coloana 3  ( elemente de identificare) se completează şi va avea următorul cuprins:
Nr. tarla= 12, Nr.parcelă = 795, 796  teren intravilan  în suprafaţa totală= 2700 mp ,
din care : CORP C1 –Construcţii administrative şi social culturale , cu suprafata  construită
la sol = 742 mp,  suprafata construită / desfăşurată= 742 mp,   nr. nivele  Demisol  plus P,
clasa de importanţă III,  categoria de importanţă  C, grad de rezistenţă la foc II,  Dotări
edilitare : apă curentă, canalizare , sistem de încălzire , instalaţie electrică , nr. locuri  =
145  ,  CORP  C2  constructii  anexă  ,    suprafaţa  construită   /  desfăşurată  =  24 mp,
Vecinătăţi :  N – Parc comunal,  S- parcare Pădureni,  E- pârâu,    V- drum  )”   
- coloana 4 (  anul dobândirii şi /sau al dării în folosinţă) se completează şi  va avea
următorul cuprins:  „ (2022) ” , 
-  coloana 5 ( valoare de inventar mii lei  )  va avea următorul cuprins: „(  2.990,78 mii
lei”   valoare teren  64,13 mii lei si valoare constructie 2.926,65 mii lei    ) , 
-  coloana 6 ( situaţia juridică actuală) va avea următorul cuprins:  ( Proces - verbal de
receptie  la terminarea lucrărilor nr. 2620 din 03.06.2022 ,  Autorizatie de construire nr.
12 din 03.09.2020, C. F.  nr. 76480-  Pădureni ” , H.C.L.Pădureni nr. 10 /2001. 

     Art.2. Primarul   comunei  Pădureni  ,  prin  aparatul  de  specialitate  va  duce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

      Art.3 Prezenta hotărâre se  constituie anexă la Statutul Unităţii -Administrativ – teritoriale şi se
aduce la cunoştiinţa publică prin  publicarea pe pagina de internet a instituţiei , în Monitorul Oficial
Local ,  afisare la sediul principal al comunei Pădureni ,   de către secretarul general al comunei
Pădureni, judeţul Vaslui si comunicare la Instituţia Prefectului judeţul Vaslui ,  primarului comunei
Pădureni, judeţul Vaslui. 

 
Pădureni 11 octombrie  2022

Presedinte de sedinta 
   Consilier local
Corcodel Petruţă

                                                                                                                    Contrasemnează
                                                                                                                Secretar GENERAL UAT Pădureni
                                                                                                                                              Munteanu Mirela

Adoptata astazi    11 octombrie  2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   11…..   voturi”pentru”, din    ..11...  consilieri  prezenti la sedinta


