
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  151 din  30.08.2022

Încheiat astăzi, 30 august  2022   în cadrul şedintei  extraordinare a Consiliului local Pădureni,
care  se  desfaşoară  la  sediul   Căminului  Cultural  Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului
comunei Pădureni nr.  239  /25.08. 2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 11
consilieri locali. Lipseşte  motivat domnul consilier local  Carp Georgel  , fiind plecat in strainatate şi
domnul consilier local Iftene Ioan.  

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr.  119  din data de 26 iulie  2022
întru-cât  nu  s-au  înregistrat  obiecţii  asupra  înscrierilor  din  acesta,  fiind  aprobat  cu  11   voturi
”pentru”.

Domnul consilier local Carp Georgel  fiind absent se propune alegerea unui alt presedinte de
sedintă. 

Se trece la citirea  primului punct din ordinea de zi si anume : 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă;
Domnul    consilier  local   Pascal  Costică    ,  propune  ca preşedinte  de  şedinţă  pe domnul

consilier   Corcodel Petruţă  , fiind aprobat cu 11  voturi  ”pentru”.
Se  alege  presedinte  de  sedinta   pentru   lunile     august,  septembrie,  octombrie     2022  al

Consiliului local Padureni   domnul  CORCODEL PETRUŢĂ ,  cu un numar de 11  voturi “pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corcodel Petruţă  , preia lucrările şedinţei şi propune
citirea   ordinei de zi:

1. Proiect  de  hotărâre privind  revocarea  HCL  nr.  46  /  2022  privind  incetarea  mandatului  de
consilier  local al domnului   IFTENI IOAN  si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului
Local al  comunei  Pădureni judeţul  Vaslui .

2. Proiect de hotărâre  privind revocarea HCL nr. 43 /2022 privind aprobarea scoaterii la licitaţie
publică deschisă cu strigare prin vânzare a imobilului , în vederea recuperării creanţelor datorate
de debitorul   GALOFTEANU  (fost VIZITIU) PETRIȘOR IOAN-MARIUS.

3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a – IV-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul
Vaslui, anul 2022. 

4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  organizării  manifestării  Festivalului  anual  al  comunei
Pădureni „HORA”  -2022  ediţia a  46-a  din   4 septembrie 2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru  „Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui, în perioada 2014-2020”,  a



indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a părţii cotei de co-finanţare a cheltuielilor eligibile
ale proiectului.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT  Pădureni  in
Adunarea Generală  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru
Serviciul  de Alimentare cu Apa si  de Canalizare din Municipiile  Vaslui,   Barlad ,  Husi  si  Orasul
Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2466 din 
01.07.2020  prin Act aditional . 

8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1479   din  
28.05.2012   prin Act aditional. 

    Având în vedere  prevederile  art. 135 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare şi HCL nr.8  din19.02. 2021, privind Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului Local Pădureni se supune  suplimentarea  pe ordinea de zi a  unui   punct,  
astfel:
       1.Proiect  de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului  „Proiect  regional de dezvoltare a
infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Vaslui,  în perioada 2014-2020”,  a terenurilor
pentru construcția / extinderea / reabilitarea investițiilor aferente UAT Pădureni. 

Se trece la votarea ordinii de zi si cu 11 voturi pentru s-a aprobat . 

1. Se trece la punctul  doi din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul  de hotărâre  privind revocarea
HCL  nr. 46 / 2022  privind incetarea mandatului de consilier  local al domnului   IFTENI IOAN  si
vacantarea unui post de consilier din cadrul  Consiliului  Local al  comunei  Pădureni judeţul
Vaslui . 

       Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind revocarea HCL  nr. 46 / 2022
privind incetarea mandatului de consilier  local al domnului   IFTENI IOAN  si vacantarea unui post
de consilier  din cadrul Consiliului  Local  al   comunei  Pădureni judeţul   Vaslui   şi  cu 11 voturi
”pentru” s-a aprobat.

2. Se trece la punctul   trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul   de  hotărâre   privind
revocarea HCL nr. 43 /2022 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare
prin  vânzare  a  imobilului  ,  în  vederea  recuperării  creanţelor  datorate  de  debitorul
GALOFTEANU  (fost VIZITIU) PETRIȘOR IOAN-MARIUS.

       Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 43 /2022
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă cu strigare prin vânzare a imobilului , în
vederea  recuperării  creanţelor  datorate  de  debitorul    GALOFTEANU  (fost  VIZITIU)  PETRIȘOR
IOAN-MARIUS   şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat.

3. Se trece la punctul   patru din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul   de  hotărâre   privind
rectificarea a – IV-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2022. 



 Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea a – IV-a a bugetului
local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui, anul 2022   şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

4. Se trece la punctul  cinci din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul si   Proiectul   de  hotărâre   privind
aprobarea  organizării  manifestării  Festivalului  anual  al  comunei  Pădureni  „HORA”   -2022
ediţia a  46-a  din   4 septembrie 2022.
 Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  organizării
manifestării  Festivalului  anual  al  comunei  Pădureni  „HORA”  -2022  ediţia a  46-a  din   4
septembrie 2022  şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

5. Se trece la punctul  şase din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul  de hotărâre   privind aprobarea
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
şi  apă uzată din judeţul  Vaslui,  în perioada 2014-2020”,  a indicatorilor tehnico-economici  ai
proiectului si a părţii cotei de co-finanţare a cheltuielilor eligibile ale proiectului.
      Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea STUDIULUI DE
FEZABILITATE  pentru  „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a
părţii cotei de co-finanţare a cheltuielilor eligibile ale proiectului  şi cu 11 voturi ”pentru” s-a
aprobat. 

6. Se trece la punctul  şapte din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul   de  hotărâre    privind
acordarea unui mandat special reprezentantului UAT  Pădureni  in Adunarea Generală
a   Asociatiei  pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul
de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul
Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI). 
      Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul de hotărâre  privind acordarea unui mandat
special reprezentantului UAT  Pădureni  in Adunarea Generală  a   Asociatiei  pentru Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din
Municipiile  Vaslui,  Barlad , Husi si Orasul Negresti -  judetul Vaslui ( APC VASLUI) şi cu cu 11
voturi ”pentru” s-a aprobat. 

7. Se trece la punctul  opt  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  dă 
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea 
prelungirii Contractului de închiriere nr. 2466 din 01.07.2020  prin Act aditional . 
        Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea prelungirii
Contractului de închiriere nr. 2466 din 01.07.2020  prin Act aditional  şi  cu 11 voturi ”pentru”
s-a aprobat. 

8. Se trece la punctul   nouă  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  
dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul  de hotărâre  privind 
aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1479   din  28.05.2012   prin Act aditional. 



         Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea prelungirii
Contractului  de închiriere nr.  1479   din  28.05.2012   prin Act additional  şi   cu 11 voturi
”pentru” s-a aprobat. 

9. Se trece la punctul 10 din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul şi  Proiectul   de hotărâre privind punerea la
dispoziţia proiectului  „Proiect  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din  județul  Vaslui,  în  perioada  2014-2020”,  a terenurilor  pentru  construcția  /
extinderea / reabilitarea investițiilor aferente UAT Pădureni. 
       Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hot privind punerea la dispozitia proiectului
„Proiect   regional  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă şi  apă uzată  din  judeţul  Vaslui,  în
perioada 2014-2020”,  a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea investiţiilor
aferente UAT Pădureni şi   cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

10.Se trece la ultimul punct Discutii.  
 Domnul viceprimar ,Pascal Costică  vine cu o propunere . Să se mărească pretul la apă, să fie 7
lei . Sunt foarte mari cheltuielile cu materiale sau scumpit toate,  energia electrică, etc. Si ar fi
bine sa se instaleze la fiecare institutie apometru.  
Domnul primar spune :  Asa este ,  chiar dacă sunt clădirile noastre trebuie să fie un consum
echilibrat. 

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

       Presedinte de sedinta                                                                                Secretar general  
                   Consiler local                           Munteanu Mirela

                      Corcodel Petruță  




