
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.   6026   din   27.12.2021

Încheiat astăzi,  27 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.
281  /23.12.2021.

De la şedinţă lipseşte doamna secretară Munteanu Mirela care este în concediu de odihnă  şi participă
domnul Diaconu Timi  fiind desemnat prin Dispozitia primarului nr. 277 din 2021 pentru  a fi înlocuită  doamna
secretară.  La apelul nominal făcut de domnul Diaconu Timi   constată prezenta unui numar de 11 consilieri din
totalul de 12 consilieri locali în funcţie. La sedinţă lipseşte nemotivat domnul consilier Vîrnă Vironel . Este vacant
şi un post de consilier local, urmează să depună  documentele necesare pentru validare din lista  de consilieri a
Partidului Naţional Liberal. 

Domnul Diaconu Timi , supune la vot procesul verbal din data de  22 decembrie 2021 întru-cât nu s-au
înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11 voturi  ”pentru”.

Se trece la citirea  ordinii de zi si anume : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a-VI-a , bugetul local , anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza

comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022-2023.
3. 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-VI-a  a
bugetului  local al comunei Pădureni, anul 2021.

      Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul  de hotărâre  privind rectificarea a-VI-a a bugetului
local al comunei Pădureni, anul 2021 şi cu 11  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  aprobarea  reţelei şcolare de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022-
2023.
      Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  reţelei  şcolare de
învăţământ  preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022-
2023  şi cu 11  voturi „pentru” s-a aprobat.

    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



PROCES VERBAL nr.  

Incheiat astăzi   12 ianuarie  2022

1 Hotărâre privind rectificarea a-VI-a , bugetul local , anul 2021.

2 Hotărâre privind  aprobarea  reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza comunei Pădureni , judeţul Vaslui , pentru anul şcolar 2022-2023.

Secretarul general al comunei Pădureni,
        Munteanu Mirela


