
ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI____________________________________________

Proces-verbal 
Nr.  184 din  11.10.2022

Încheiat astăzi,  11 octombrie   2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni,
care  se  desfaşoară  la  sediul   Căminului  Cultural  Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului
comunei Pădureni nr.   257 /04.10. 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 din localitate  şi
domnul consilier local Iftene Ioan.  

Secretarul general al comunei supune la vot Procesul -Verbal  nr.  151 din data de  30 august
2022   întru-cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11  voturi
”pentru”.

Se trece la citirea  din ordinea de zi si anume : 
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corcodel Petruţă  , preia lucrările şedinţei şi propune

citirea   ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a-  V-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul

Vaslui pe anul 2022. 
2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea a-  VI-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul

Vaslui pe anul 2022. 
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   acordării  burselor  şcolare  pentru  copii  din

învăţământul  preuniversitar de stat ,  anul  şcolar 2022-2023 ,  din comuna Pădureni,  judeţul
Vaslui.

4.  Proiect  de hotărâre  privind  însuşirea de către Consiliul Local al comunei  Pădureni  a
modificării   bunurilor care  aparţin  domeniul  public al comunei Pădureni , judeţul Vaslui. 

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  depunerii  proiectului  cu  titlul  “Ecosistem digital
interconectat  si  integrat  in  cadrul  Judetului  Vaslui”  în  cadrul  apelului  de  proiecte
PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 şi a cheltuielilor legate de proiect. 

6. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  cheltuielilor  eligibile  si  neeligibile,  pentru  SISTEM
INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA PĂDURENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR
SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului  “Infiinţarea unui centru de
colectare a deseurilor prin aport voluntar in  comuna PĂDURENI , judetul  Vaslui. ”

8.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea „Programului de  deszăpezire si combaterea poleiului
pe drumurile din administrarea comunei Pădureni, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022-31
martie 2023”.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  achiziţionării  directe  a  unui   utilaj  hidraulic
( despicător de lemne ). 



10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  ai  obiectivului  de
investitii  „  REABILITARE ŞI  MODERNIZARE STRĂZI  AFECTATE DE INUNDAŢII  IN  COMUNA
PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”. 

11. Discuţii. 

    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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Pădureni în
Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Pădureni, în anul şcolar 2022-2023

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 rectificarea
a-  V-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 2022. 

       Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea a-  V-a  bugetului
local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 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 rectificarea
a-  VI-a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 2022. 

       Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea a-  VI-a  bugetului
local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 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  şi  Proiectul   de   hotărâre  privind
aprobarea  acordării burselor şcolare pentru copii din învăţământul preuniversitar de stat , anul
şcolar 2022-2023 , din comuna Pădureni, judeţul Vaslui.
           Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de  hotărâre  privind aprobarea  acordării
burselor şcolare pentru copii din învăţământul preuniversitar de stat , anul şcolar 2022-2023 ,
din comuna Pădureni, judeţul Vaslui 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
însuşirea de către Consiliul Local al comunei  Pădureni  a modificării   bunurilor care  aparţin
domeniul  public al comunei Pădureni , judeţul Vaslui. 
      Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  însuşirea de către Consiliul
Local al comunei  Pădureni  a modificării   bunurilor care  aparţin  domeniul  public al comunei
Pădureni , judeţul Vaslui 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  depunerii  proiectului  cu titlul  “Ecosistem digital  interconectat  si  integrat  in



cadrul  Judetului  Vaslui”  în  cadrul  apelului  de  proiecte  PNRR/2022/C10/  I.1  /I.1.2  şi  a
cheltuielilor legate de proiect. 

                Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind aprobarea depunerii
proiectului cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui” în
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 şi  a cheltuielilor legate de proiect 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
aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile,  pentru  SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT
IN COMUNA PĂDURENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.)
PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2. 
        Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
eligibile si neeligibile, pentru SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA PĂDURENI
PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10
ACTIUNEA I.1.2 şi  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
implementarii  proiectului  “Infiinţarea  unui  centru  de  colectare  a  deseurilor  prin  aport
voluntar in  comuna PĂDURENI , judetul  Vaslui. ”
         Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
implementarii proiectului  “Infiinţarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport
voluntar in  comuna PĂDURENI , judetul  Vaslui” 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 şi  Proiectul   de hotărâre privind aprobarea
„Programului de  deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei
Pădureni, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022-31 martie 2023”.

              Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre  privind aprobarea „Programului
de  deszăpezire si combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Pădureni,
în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022-31 martie 2023” şi   cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat.

9. Se trece la punctul zece din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel Petruţă  dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul şi  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea
achiziţionării directe a unui  utilaj hidraulic ( despicător de lemne ). 

          Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării
directe a unui  utilaj hidraulic ( despicător de lemne ) şi  cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

10. Se trece la punctul   unsprezece  din ordinea de zi  preşedintele  de şedinţă domnul Corcodel
Petruţă  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul şi Proiectul  de hotărâre  privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico  -  economici  ai  obiectivului  de  investitii  „  REABILITARE  ŞI
MODERNIZARE STRĂZI AFECTATE DE INUNDAŢII IN COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”. 



     Nefiind discuţii se supune la vot  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor
tehnico  -  economici  ai  obiectivului  de  investitii  „  REABILITARE  ŞI  MODERNIZARE  STRĂZI
AFECTATE DE INUNDAŢII IN COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”  şi cu 11 voturi ”pentru”
s-a aprobat. 

11.Se  trece  la  punctul  doisprezece  din  ordinea  de  zi  preşedintele   de şedinţă  domnul  Corcodel
Petruţă  dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul şi Proiectul  de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Pădureni în Consiliul de Administratie al
Şcolii Gimnaziale nr.1 Pădureni, în anul şcolar 2022-2023.
Se  fac propuneri: 
Domnul  consilier  Sandu  Andrian  propune  pe  domnul   cosnilier  Buciumaş  Silviu  si  domnul
Gavriliţă Vasile .
          Nemaifiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor  Consiliului  Local  Pădureni  în  Consiliul  de  Administratie  al  Şcolii
Gimnaziale nr.1 Pădureni, în anul şcolar 2022-2023 şi cu  9  voturi ”pentru” s-a aprobat. 

12.Se trece la ultimul punct Discutii.  
Domnul consilier  Zaharia Romică întreabă: Domnule primar dar drumul din Ivăneşti când se
mai face?
Domnul primar răspunde: Se face , să stii că am vorbit cu domnul Ciomaga şi a spus că o să facă ,
nu se lasă până nu îl face . Asa este 
Domnul Zaharia spune: Domnule primar , nu am pretentia să vină primăria să vină să imi facă
curatenie, să imi ia gunoiul, dar totuşi . Mi imi intră apă in casă, ce să fac, acolo la pod este o
gaură mare si este periculos, a-ţi spus că faceti .
Domnul primar  spune: Am făcut multe la Ivăneşti, aveti si iluminat public,  sunt  şcolile pe care
trebuie să le intretinem ,este si tarnsport urban , acum se face si o sală pentru evenimente , dar
tocmai asta este , principalul  că nu este drum . Ce să-i faci ghinionul nostru . La Rusca stiti că eu
am vorbit să fie tarnsport urban, inainte nu era. 
Domnul Zaharia Romică spune: Asa este , mai ales că acum s-a cumpărat si Conacul, cine o să
vină o să investească acolo , să acceseze fonduri europene.
Domnul Zaharia Romică  întreabă : Domnule primar ar fi bine să faceti   o creşă , sunt mame cu
copii care nu au unde să  isi lase copii si ar putea să plece la muncă.
Domnul primar spune: Da aşa este , stim despre ce este vorba. 
Domnul Zaharia Romică spune: Chiar aş dori să veniti la Ivăneşti, să faceţi o sedintă cu oamenii
din Ivăneşti. 
Domnul Sandu Andrian spune: Domnule primar este o altă problemă. Au secat fântânile. Nu au
apă deloc . 
Domnul primar spune: Vedeti, dacă nu făceam puturile acum oamenii nu aveau apă si era jalnic. 

          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 Petruţă  




