
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
nr.  119  din 26.07.2022

Încheiat astăzi,   26 iulie  2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local
Pădureni, care se desfaşoară la sediul  Căminului Cultural Pădureni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Pădureni nr.  212 /19.07. 2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta
unui numar de 11 consilieri locali. Lipseşte  nemotivat domnul consilier local  Ifteni
Ioan . 

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr.  89 din data
de 28 iunie   2022   întru-cât  nu s-au înregistrat  obiecţii  asupra înscrierilor  din
acesta, fiind aprobat cu 12 voturi  ”pentru”.

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

pe domnul   consilier   Carp Georgel   , fiind aprobat cu 11  voturi  ”pentru”.
Se alege presedinte  de sedinta   pentru  lunile    iulie,  august,  septembrie

2022 al Consiliului local Padureni   domnul CARP GEORGEL   ,  cu un numar de 11
voturi “pentru”. 

Preşedintele  de  şedinţă,  domnul  consilier  Carp  Georgel   ,  preia  lucrările
şedinţei şi propune citirea   ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă
cu  strigare  prin  vânzare  a  imobilului  ,  în  vederea  recuperării  creanțelor
datorate  de  debitorul    GALOFTEANU  (fost  VIZITIU)  PETRIȘOR  IOAN-
MARIUS. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local
al Comunei Pădureni pentru trimestrul II,  al anului 2022. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   unui  credit  necesar   pentru
finanţarea obiectivului  de investiţii "POD METALIC PUNCT  PASCAL   ŞI
BOTEZ  ÎN SAT VĂLENI, COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI ” la o
bancă comercială.  

4. Proiect de hotărâre  privind încetarea mandatului de consilier al domnului
IFTENI IOAN  si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local
al comunei  Pădureni Consiliul ,  judeţul  Vaslui. 



       Si în  conformitate cu 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  trei proiecte de hotărâri astfel:

1. Proiect de hotărâre   privind  stabilirea preţului  pentru închirierea unei
camere  din  « Centru de zi  pentru copii » din  comuna Pădureni, judeţul
Vaslui. 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea preţului pentru închirierea   « Sălii de
Conferinţe » din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui.

3. Proiect  de hotărâre  privind  stabilirea  taxei  de   rebransare   la  reteaua
publica de distributie a apei potabile, pentru “Serviciul public de apa, canal,
salubrizare si transport”al comunei Padureni, judetul Vaslui. 

Se supune la vot ordinea de zi si   suplimentarea celor trei puncte şi cu un
numar de 12  voturi “pentru” s-a aprobat.

1. Se trece la punctul trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul
Carp Georgel dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul
de  hotărâre   privind  aprobarea  scoaterii  la  licitaţie  publică  deschisă  cu
strigare prin vânzare a imobilului , în vederea recuperării creanțelor datorate
de debitorul   GALOFTEANU (fost VIZITIU) PETRIȘOR IOAN-MARIUS. 
Se trece  la discuţii:
Domnul  consilier  Gavriliţă  Vasile  întreabă:  Dar  este  cineva  interesat  să
cumpere?
Domnul primar răspunde: Da este .

      Nemaifiind discuţii  se supune la vot    Proiectul  de hotărâre  privind
aprobarea  scoaterii  la  licitaţie  publică  deschisă  cu  strigare  prin  vânzare  a
imobilului  ,  în  vederea  recuperării  creanțelor  datorate  de  debitorul
GALOFTEANU  (fost  VIZITIU)  PETRIȘOR  IOAN-MARIUS  şi  cu  12  voturi
”pentru” s-a aprobat.
 
2. Se trece la punctul  patru din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul

Carp Georgel dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul
de hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  executie  a  bugetului  local  al
Comunei Pădureni pentru trimestrul II,  al anului 2022. 
Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul de hotărâre   privind aprobarea
contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni pentru trimestrul
II,  al anului 2022  şi cu 12  voturi” pentru” s-a aprobat. 

3. Se trece la punctul cinci   din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul
Carp Georgel dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul



de  hotărâre  privind  aprobarea   unui  credit  necesar   pentru   finanţarea
obiectivului  de investiţii "POD METALIC PUNCT  PASCAL   ŞI BOTEZ  ÎN
SAT  VĂLENI,  COMUNA  PĂDURENI,  JUDEŢUL  VASLUI  ”  la  o  bancă
comercială.  
 Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea
unui  credit  necesar   pentru   finanţarea  obiectivului   de  investiţii  "POD
METALIC PUNCT  PASCAL   ŞI BOTEZ  ÎN SAT VĂLENI, COMUNA
PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI ”  la o bancă comercială  şi  cu 12 voturi
„ pentru” s-a aprobat. 

4. Se trece la punctul şase   din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul
Carp  Georgel  dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si
Proiectul  de hotărâre  privind încetarea  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 încetarea
mandatului de consilier al domnului   IFTENI IOAN  si vacantarea unui post de
consilier din cadrul Consiliului Local al comunei  Pădureni  ,  judeţul  Vaslui  şi
cu 12 voturi „ pentru” s-a aprobat. 

5.   Se trece la punctul şapte   din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul
Carp Georgel  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiect de
hotărâre   privind  stabilirea  preţului  pentru  închirierea  unei  camere   din
« Centru de zi  pentru copii » din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 
   Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre   privind  stabilirea
preţului pentru închirierea unei  camere  din  « Centru de zi  pentru copii » din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui şi cu 12 voturi „ pentru” s-a aprobat. 

6. Se trece la punctul opt   din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul
Carp  Georgel   dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul   şi
Proiectul  de hotărâre privind  stabilirea preţului pentru închirierea   « Sălii
de Conferinţe » din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui.

  Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind  stabilirea
preţului pentru închirierea   « Sălii de Conferinţe » din  comuna Pădureni, judeţul
Vaslui şi cu cu 12 voturi „ pentru” s-a aprobat. 

7. Se trece la punctul  nouă    din ordinea de zi ,    preşedintele  de şedinţă
domnul Carp Georgel  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul  şi
Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea  taxei de debranşare-  rebranşare
pentru   utilizatorii  de  la  serviciul  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui .

Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
taxei  de   debranşare-    rebranşare  pentru   utilizatorii  de  la  serviciul  de



alimentare cu apă şi canalizare din comuna Pădureni, judeţul Vaslui  şi cu cu 12
voturi „ pentru” s-a aprobat. 

8.  Se trece la ultimul punct Discutii.
          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

                      Carp Georgel 
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