
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.   5988  din   22.12.2021

Încheiat astăzi,  22 decembrie 2021 în cadrul şedintei  extraordinare a Consiliului local Pădureni,
care se desfaşoară la sediul  Primăriei comunei  Pădureni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei
Pădureni nr.  278 /20.12.2021.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri din totalul de 12 consilieri locali în funcţie. Este vacant un post de consilier local, urmează să
depună  documentele necesare pentru validare din lista  de consilieri a Partidului Naţional Liberal. 

Secretarul general al comunei supune la vot procesul verbal din data de  5 noiembrie 2021 întru-
cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea  ordinii de zi si anume : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a-IV-a , bugetul local , anul 2021.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea a-V-a , bugetul local , anul 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de executie  al bugetului local  , trimestrul  III,

anul 2021.  
4.  Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu anul 2022 a nivelului valorilor impozabile

, impozitelor , taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora precum și a  amenzilor prevăzute
de Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal la nivelul UAT comuna Pădureni prin indexarea
acestora cu rata inflaţiei  în procent de 2,6% . 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “  Pomului de Crăciun
2021” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din comuna Pădureni , judeţul Vaslui.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  în  scopuri  de  TVA  pentru  activităţi  economice
desfăşurate în comuna Pădureni, judeţul Vaslui.

7. Discuţii. 

1. Se trece la punctul 1   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul  de hotărâre  privind rectificarea
a-IV-a a bugetului  local al comunei Pădureni, anul 2021.

      Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre  privind rectificarea a-IV-a a
bugetului  local al comunei Pădureni, anul 2021 şi cu 12  voturi „pentru” s-a aprobat.

2. Se trece la punctul 2   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul  de hotărâre  privind rectificarea
a-V-a a bugetului  local al comunei Pădureni, anul 2021.

      Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind rectificarea a-V-a a
bugetului  local al comunei Pădureni, anul 2021 şi cu 12  voturi „pentru” s-a aprobat.



3. Se trece la punctul 3   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea
Contului de executie  al bugetului local  , trimestrul  III, anul 2021.  

               Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
executie  al bugetului local  , trimestrul  III, anul 2021 şi cu 12  voturi „pentru” s-a aprobat.

4. Se trece la punctul 4   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul  domnului  primar care citeşte  referatul  si  Proiectul  de hotărâre  privind modificarea
începând cu anul 2022  a  nivelului valorilor impozabile , impozitelor , taxelor locale şi a altor taxe
asimilate acestora precum și a  amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal la
nivelul UAT comuna Pădureni prin indexarea acestora cu rata inflaţiei  în procent de 2,6% . 

               Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind modificarea
începând cu anul 2022  a  nivelului valorilor impozabile , impozitelor , taxelor locale şi a altor
taxe asimilate acestora precum și a  amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015  privind Codul
Fiscal la nivelul UAT comuna Pădureni prin indexarea acestora cu rata inflaţiei  în procent de
2,6% şi cu 12  voturi „pentru” s-a aprobat.

5. Se trece la punctul 5  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si   Proiectul  de hotărâre privind alocarea unei
sume în vederea organizării “ Pomului de Crăciun 2021” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi
şcolar din comuna Pădureni , judeţul Vaslui.

           Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind alocarea unei sume în
vederea organizării “  Pomului de Crăciun 2021” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi
şcolar din comuna Pădureni , judeţul Vaslui şi cu 12  voturi „pentru” s-a aprobat.

6. Se trece la punctul 6  din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă, domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul  de hotărâre privind înregistrarea în
scopuri de TVA pentru activităţi economice desfăşurate în comuna Pădureni, judeţul Vaslui.
      Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre privind înregistrarea în scopuri de
TVA pentru activităţi  economice desfăşurate în comuna Pădureni,  judeţul Vaslui  cu 12  voturi
„pentru” s-a aprobat.

Se trece la ultimul punct Discuţii:
Domnul  consilier Zaharia Eugen spune: Domnule primar ,  nuştiu dacă  este un lucru  bun cu TVA.
Domnul primar răspunde: Da , aşa este, dar primăria nu trebuie să de-a la stat . Omul nu prea se
bucură.
Domnul  consilier  Zaharia  Eugen  spune:  Pe  undeva  dăunează-  Dacă  orice  factură  care  intră  în
primărie , trebuie acel TVA merge la bugetul de stat.
Domnul primar spune: Decât să nu încasăm nimic , lasă să contribuim.
Domnul Pascal Costică spune : Şi aşa predăm apa, scăpăm de ea . Ne obligă legea.
Domnul  primar  spune:  Pentru  noi  este  bine  ,  dar  nu  cred  că  pentru  oameni  nu  este.  Am făcut
bransări , dar oamenii  or să aibă de suferit.
Domnul Zaharia Eugen întreabă: Suteţi obligaţi să predaţi apa?
Domnul primar spune: Da , suntem obligaţi de  lege, cei de la ANRSC ne obligă nu ne dau avizul.



Domnul primar spune: Să vedeţi ce ghinion avem. La Ivăneşti am săpat acum  un  puţ şi cei care au
săpat şi aşa ne- au redus din preţ. Au venit ei cu o soluţie să săpăm mai adânc , dar nici acolo nu este
apă, am dat peste un strat de argilă. Ce să faci , ghinion. 
Domnul primar spune: Ştiţi cât costă o pompă? Costă 15.000 lei iar un puţ forat cu tot cu dotare
costă 2 miliarde de lei vechi. Tu ai venituri proprii de 6 ori mai mult , dar sunt datorii şi să te mai şi
dezvolţi,  dar cu ce? Aşa că nu poţi lăsa un sat fără sursa de apă. Am văzt că Aquavas a început
procedura mai devreme de predare –primire şi aşa poate reuşim să predăm şi noi.

    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

                    Buciumaş Silviu
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