
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.   1612  din  13.04.2021

Încheiat astăzi,   12 aprilie  2021 în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local
Pădureni,  care se desfaşoară la sediul   Primăriei  comunei    Pădureni,  convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Pădureni nr.  126  /06.04.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui
numar de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  La sedinţă lipseşte
motivat  domnul Cozma Georgel  fiind plecat  din ţară  în Belgia şi domnul consilier Ioan
Iftene care lipseşte  nemotivat.   Secretarul  general  al  comunei  supune la vot  procesul
verbal  din  data  de  22  martie  2021  întru-cât  nu  s-au  înregistrat  obiecţii  asupra
înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea  ordinea de zi si anume : 
Doamna  preşedinte de şedinţă  citeste   ordinea de zi si anume :

1. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local   al  comunei  Pădureni,
judeţul Vaslui, pe anul 2021. 

2. Proiect   de  hotărâre privind   aprobarea  Programului  anual  al  Achiziţiilor
Publice pentru  anul 2021. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei
PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI  pentru perioada 2021 – 2027. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării  proiectului  „Dezvoltarea
sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod
SMIS 126924.

5. Proiect  de  hotărâre privind  completarea  inventarului   bunurilor  imobile  ce
aparţin domeniului privat al comunei Pădureni  , judeţul Vaslui.

Se  supune la  vot  Ordinea de zi  şi cu  un numar  de 11 voturi  “pentru” s-a
aprobat.



1. Se trece la  punctul  1  din  ordinea de zi  preşedintele   de şedinţă,  doamna
Marin Corina Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si
Proiectul   de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local   al  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui, pe anul 2021”.

          Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local  al comunei Pădureni, judeţul Vaslui, pe anul 2021 si cu 11  voturi
„pentru”  s-a aprobat  .  

2. Se  trece  la  punctul  2   din  ordinea  de  zi  preşedintele   de şedinţă,  doamna
consilier local  Marin Corina-Mihaela  ,dă cuvântul domnului primar care citeşte
referatul  si   Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea Programului anual al
Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2021. 

  Nefiind  discutii  se  supune  la  vot  Proiectul   de  hotărâre  privind   aprobarea
Programului  anual  al  Achiziţiilor   Publice  pentru   anul  2021 si  cu  11 voturi
„pentru” s-a aprobat.

   3.Se  trece  la  punctul  3  din  ordinea  de  zi  preşedintele   de şedinţă,  doamna
consilier local  Marin Corina-Mihaela  ,dă cuvântul domnului primar care citeşte
referatul  si    Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
locală a comunei  PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI  pentru perioada 2021 – 2027. 
          Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare locală a comunei  PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI  pentru
perioada 2021 – 2027  şi cu 11 voturi „pentru”  s-a aprobat . 

4. Se  trece la  punctul  4  din  ordinea de zi  preşedintele   de şedinţă,  doamna
consilier  local   Marin Corina-Mihaela  dă cuvântul  domnului  primar care
citeşte referatul  si Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului  „Dezvoltarea  sistemului  de  asistenţă  socială  şi  combaterea
sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924.

   Nefiind  discutii  se  supune  la  vot  Proiectul   de  hotărâre  privind  aprobarea
implementării  proiectului  „Dezvoltarea  sistemului  de  asistenţă  socială  şi
combaterea sărăciei  şi  a  excluziunii  sociale”  cod SMIS  126924 şi  cu 11 voturi
„ pentru” s-a aprobat.

5.   Se trece la punctul 5 din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, doamna  consilier
local  Marin Corina-Mihaela  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  si
Proiectul  de  hotărâre privind  completarea  inventarului   bunurilor  imobile  ce
aparţin domeniului privat al comunei Pădureni  , judeţul Vaslui. 
      Nefiind discutii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind completarea
inventarului  bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Pădureni  ,
judeţul Vaslui  şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat  .   



1. Se trece la ultimul punct Discuţii:

      Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
              Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

        Presedinte de sedinta                                                                           Secretar general  
             Consiler local                           Munteanu Mirela

              Marin Corina-Mihaela 




