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Proces-verbal 
Nr.  211 din  08.11.2022

Încheiat astăzi,  8   noiembrie 2022   în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni,
care  se  desfaşoară  la  sediul   Căminului  Cultural  Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului
comunei Pădureni nr.   277/31.10. 2022.

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 10
consilieri locali.  Lipseşte  motivat domnul consilier local  Popa Jănică de la partidul PSD   ,  domnul
consilier  Carp Georgel de la partidul PSD  fiind plecat din localitate  şi domnul consilier local Iftene
Ioan de la partidul PNL. 

Se trece la primul punct din ordinea de zi şi secretarul general al comunei supune la vot Procesul
-Verbal   nr.   184  din data de  11 octombrie   2022   întru-cât nu s-au înregistrat obiecţii  asupra
înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 10  voturi  ”pentru”.

Secretarul general al comunei spune să se facă propuneri pentru alegere presedinte de şedinţă
astfel:

Se trece la citirea  celui de-al  doilea punct din ordinea de zi si anume : 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedintă;
Domnul   consilier local  Vîrnă Vironel , propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul   consilier

local    Zaharia Valentin  . 
Domnul consilier local Pascal Costică propune  propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul

consilier    local  Buciumaş Silviu . 
Nemaifiind şi  alte propuneri  se trece la vot şi  se alege presedinte de sedinta  pentru  lunile

noiembrie, decembrie   2022 al Consiliului local Padureni   domnul  Zaharia Valentin   ,  cu un numar
de 9   voturi “pentru”. 

Se trece la citire   ordinea de zi si anume : 
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Zaharia Valentin   , preia lucrările şedinţei şi propune

citirea   ordinei de zi:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  realizării  investiţiei  unei   “  Săli  de  evenimente

culturale în sat Ivăneşti, comuna Pădureni, judeţul Vaslui”  cât şi a  indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii. 

2. Proiect de hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr.57/30.08.2022  privind
aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2466  din 01.07.2020   prin Act adiţional. 

3. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  modificării  organigramei  şi  a   statului  de   functii
publice al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni,
judetul Vaslui.

  



         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  două  puncte
astfel:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea a-   VII -a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul
Vaslui pe anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între
Asociaţia  pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice  pentru Serviciul de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad, Huşi şi Oraşul Negreşti -  Judeţul Vaslui
( APC VASLUI) şi Operatorul Regional AQUAVAS SA,prin Actul  Adiţional nr. 13

     
Se trece la votarea ordinii de zi si cu 10 voturi  „ pentru”  s-a aprobat . 

1. Se trece la punctul  trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul  Zaharia Valentin
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea realizării investiţiei unei  “  Săli de evenimente culturale în sat Ivăneşti, comuna
Pădureni,  judeţul  Vaslui”  cât  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investitii. 
Se trece la discutii : Domnul primar spune . Să stiti că această lucrare va fi construită de către
domnul  ing.  Ioan  Ciomaga  administrator  la  SC.  VIACONS  SRL  ,  care  are  buna  plăcere  si
satisfactie să facă pentru satul Ivăneşti. 
       Nemaifiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotărâre privind  aprobarea realizării
investiţiei unei  “  Săli de evenimente culturale în sat Ivăneşti, comuna Pădureni, judeţul
Vaslui”  cât şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  şi cu 10 voturi
”pentru” s-a aprobat.

2. Se trece la punctul  patru  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul  Zaharia Valentin
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul  de  hotărâre   privind
revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.57/30.08.2022  privind  aprobarea  prelungirii
Contractului de închiriere nr. 2466  din 01.07.2020   prin Act adiţional . 

       Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  Proiectul  de  hotărâre  privind   revocarea  Hotărârii
Consiliului Local nr.57/30.08.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2466
din 01.07.2020   prin Act adiţional şi cu 10 voturi ”pentru” s-a aprobat.

3. Se trece la punctul  cinci  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul Zaharia Valentin
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  şi  Proiectul   de   hotărâre privind
aprobarea modificării organigramei şi a  statului de  functii publice al personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul Vaslui.
        Nefiind discuţii  se supune la vot  Proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea modificării
organigramei  şi  a   statului  de   functii  publice  al  personalului  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  comunei  Padureni,  judetul  Vaslui şi  cu  10  voturi  ”pentru”  s-a
aprobat. 



4. Se trece la punctul    şase din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul  Zaharia Valentin
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si  Proiectul   de  hotărâre    privind
rectificarea a- VII -a  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 2022.     
  Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotărâre  privind  rectificarea a-   VII -a  bugetului
local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui pe anul 2022 şi cu 10 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

5. Se trece la punctul  şapte  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul  Zaharia Valentin
dă cuvântul domnului primar care citeşte referatul si   Proiectul  de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr. 1727/2010, încheiat între  Asociația  pentru Dezvoltare Intercomunitară de
Utilități Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,
Bârlad,  Huși  și  Orașul  Negrești  -   Județul  Vaslui  (  APC  VASLUI)  și  Operatorul  Regional
AQUAVAS SA,prin Actul  Adițional nr. 13
          Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și
completării  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  și  de
canalizare nr. 1727/2010, încheiat între  Asociația  pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități
Publice  pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile  Vaslui,  Bârlad,
Huși și Orașul Negrești -  Județul Vaslui ( APC VASLUI) și Operatorul Regional AQUAVAS
SA,prin Actul  Adițional nr. 13 şi cu 10 voturi ”pentru” s-a aprobat. 

6. Se trece la ultimul punct Discutii.  
Domnul consilier  Zaharia Romică întreabă: Domnule primar dar  proiectul cu gazul mai stiti
cva?
Domnul primar răspunde : Da s-a depus proiectul , asteptăm finantare prin PNRR.
Domnul consilier Zaharia Valentin: spune  am inteles că s-au alocat bani acum pentru Moldova. 
Domnul primar răspunde:  Da aşa este ,  s-au  alocat ca să beneficieze o zonă mai mare din
judeţul Vaslui. Proiectul s-a depus , are toate avizele.
Domnul primar spune: Ai văzut la Văleni s-au terminat podurile , acum trebuie făcută recepţia. 
Avem şi două proiecte două loturi de drumuri ,  prin CNI  care vor fi în satele Davidesti, Valeni,
Pădureni. 
Se face , să stii că am vorbit cu domnul Ciomaga şi a spus că o să facă , nu se lasă până nu îl face 

          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

                      Zaharia Valentin   




