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Proces-verbal nr. 1041/24.03.2017 
 

Încheiat astăzi, 24 martie 2017, în cadrul şedintei ordinare a Consiliului local 
Pădureni, care se desfasoară la sediul Primăriei Pădureni, convocată prin dispoziţia 
primarului comunei Pădureni nr. 83 /23.03.2017. 

La apelul nominal făcut de secretarul comunei se constată prezenta unui numar de 11 
consilieri din totalul de 13 consilieri.  

Secretarul comunei supune la vot procesul verbal din data de 28 februarie 2017, întru-
cât nu s-au inregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11 voturi  
”pentru”. 

 
 
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Marin Corina Mihaela , preia lucrările 

şedinţei şi propune  ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 . 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului bugetar 

pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea domeniului privat  al 

comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de  functii publice al 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, 
judeţul Vaslui. 

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 
Consiliul Local al comunei Pădureni, al domnului BEJAN SPIRIDON  – 
membru PSD. 

6. Discutii. 
 
            Se trece la punctul 5 din ordinea de zi presedintele  de şedinţă, doamna 
consilier Marin Corina Mihaela , dă cuvântul domnului primar care citeste 
expunerea de motive si Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier local în cadrul Consiliul Local al comunei Pădureni, al domnului BEJAN 
SPIRIDON  – membru PSD. Comisia de validare luând în considerare adresa 
Organizaţiei Judeţene PSD, privind validarea mandatului de consilier local , 
constată că au fost respectate prevedrile legale, acordă aviz favorabil. 
       În urma validării calităţii de consilier local în cadrul Consiliului Local 
Pădureni, domnul Bejan Spiridon depune „Jurământul”. 



 

    Nefiind discutii presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Corina Mihaela  
supune la vot Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier local 
în cadrul Consiliul Local al comunei Pădureni, al domnului BEJAN SPIRIDON  
– membru PSD  se aproba cu 11  voturi “pentru”. 

2. Se trece la punctul 1 din ordinea de zi , Presedinte de sedinta, doamna consilier 
Marin Corina Mihaela , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si  
Proiectul de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017. 

Se dă cuvântul domnului preşedinte Gavriliţă Vasile al comisiei de buget – finanţe 
care acordă aviz favorabil. 

Se trece la discuţii :  
Domnul consilier Ciorba Ilie , întreabă dacă drumul de la Rusca şi cel de la Ivăneşti, 

se vor finaliza anul acesta ? 
Domnul primar Diaconu Temistocle răspunde: Noi avem în proiect prevăzut să 

definitivăm aceste drumuri, chiar în şedinţa trecută s-a aprobat trecerea la 19% TVA, tot 
prin O.G. 28, este aprobat şi este în derulare. Şi drumul de la Ivăneşti este tot prin O.G. 28 .           
Eu aştept aceste două proiecte să le finalizez aşa cum mi-am propus , la care am înaintat 
adrese de finanţare. 

 Domnul primar spune că plata privind branşarea la apă se  face tot din bugetul local . 
 Doamna consilier Corcodel Lica întreabă: Referitor la apă , nu se aprobă proiecte 

decât cu canalizare? 
Domnul primar răspunde. Se aprobă aşa iar în etapa a-II a se face canalizarea. Am 

prevazute cele două poduri prin GAL . 
Domnul consilier Buciumaş Silviu întreabă dacă podul de la Rusca se mai face. 
Domnul primar răspunde , sunt prevăzute în cele două proiecte, drumul de la Ivăneşti, 

şi Rusca. 
Nemaifiind discutii presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Corina Mihaela  

supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 şi cu 11  
voturi “pentru” s-a aprobat.  
          3. Se trece la punctul 2 din ordinea de zi , Presedintele de sedinta, doamna consilier 
Marin Corina Mihaela , dă cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului bugetar pe anul 
2016. 
   Se dă cuvântul domnului domnului preşedinte Gavriliţă Vasile al comisiei de buget – 
finanţe care acordă aviz favorabil. 
            Nefiind discutii presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Corina Mihaela  
supune la vot proiectul de hotarare privind  aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului 
bugetar pe anul 2016 şi  cu 11  voturi “pentru”s-a aprobat. 
            4.Se trece la punctul 3  din ordinea de zi,  presedintele de sedinta, doamna consilier 
Marin Corina Mihaela , da cuvantul domnului viceprimar Pascal Costică care citeste 
expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
domeniului privat  al comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 



 

      Se dă cuvântul domnului domnului preşedinte Pascal Costică al comisiei  juridice şi de 
disciplină şi amenajarea teritoriului, amenajarea domeniului public şi privat de interes local 
care acordă aviz favorabil. 
          Nefiind discutii presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Corina Mihaela  
supune la vot proiectul de hotarare privind completarea şi actualizarea domeniului privat  al 
comunei Pădureni, judeţul Vaslui care se aprobă cu 11 voturi ‘pentru ‘ . 

     5. Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  presedinte de sedinta, doamna consilier 
Marin Corina Mihaela  da cuvantul domunului primar care citeste expunerea de motive 
si Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de  functii publice al 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, 
judeţul Vaslui. 
          Nefiind discutii presedintele de sedinta, doamna consilier Marin Corina Mihaela , 
supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de  functii 
publice al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Pădureni, judeţul Vaslui care se aproba cu 11  voturi “pentru”. 

 
     Se trece la punctul 6 Discutii. 
Domnul primar Diaconu Temistocle , spune că anul acesta s-a cumparat o vopsea  

specială pentru piscină care are garanţie 20 ani . 
Am fost la o şedinţă care a avut loc la Consiliul Judeţean Vaslui, în care comuna 

Pădureni este  gazdă , în perioada 2-6 august 2017, în care  3-4 ţări o să vină unde va fi un 
târg al meşterilor populari .  

Doamna consilier Ciulei Cătălina întreabă dacă pentru şcoală este prevăzut ceva bani. 
Domnul primar răspunde că anul acesta trebuie făcut acoperişul de la wc. de la 

şcoală, dar voi terminaţi în iulie şi se va face atunci rectificare de buget . 
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
Presedinte de sedinta                                                            Secretar 

     Consiler                        Munteanu Mirela 
                 Marin Corina Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

PROCES VERBAL nr. 1042 
 

Incheiat astazi  24 martie 2017 
 

Astazi data de mai sus am procedat la afisarea la sediul Primariei Padureni a 
hotararilor adoptate de Consiliul local in sedinta ordinara din  24 martie  2017 

 
 

 
1   Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 . 
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului bugetar 

pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea domeniului privat  al 

comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de  functii publice al 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, 
judeţul Vaslui. 

5.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 
Consiliul Local al comunei Pădureni, al domnului BEJAN SPIRIDON  – 
membru PSD. 
 

 
 
Secretarul comunei Padureni, 

        Munteanu Mirela 
 

 
 
 

 


