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Proces-verbal 
Nr.   60 din  30.01.2023

Încheiat astăzi  30 ianuarie 2023 în cadrul şedintei  ordinare a Consiliului local Pădureni, care se
desfaşoară  la  sediul   Căminului  Cultural  Pădureni,  convocată  prin  Dispoziţia  primarului  comunei
Pădureni nr.    100 / 19.01.2023. 

La apelul nominal făcut de secretarul general al comunei se constată prezenta unui numar de 11
consilieri locali. Lipseşte domnul consilier local Iftene Ioan şi domnul Zaharia Romică fiind plecat din
ţară .   Se trece la primul punct din ordinea de zi şi secretarul general al comunei supune la vot Procesul
-Verbal  nr.  36  din data de 13 ianuarie 2022   întru-cât nu s-au înregistrat obiecţii asupra înscrierilor
din acesta, fiind aprobat cu 11  voturi  ”pentru”.

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

citirea   ordinei de zi:

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui
anul 2023.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul
2023.

3. 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  corectarea erorilor materiale aprobate    prin  HCL nr.   5 din
13.01.2023 privind aprobarea utilizarii  excedentului  bugetului local anul  2022 ,  la comuna
Pădureni, judeţul Vaslui , pentru anul 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  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si  Proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui anul 2023.
Se trece la discutii:
Domnul  primar  Diaconu  Temistocle  spune  :  Acesta  este  bugetul,  pe  anul  2023  ,  dacă  aveti
întrebări, vă rog sa spuneti.  Vreau să vă spun că toate institutiile vor avea apometre , să fim mai
exigenti cu consumatorii . Acum nu avem decat intretinere , cheltuieli cu Satul de vacanta, cu



spatiile celelalte , dar nu mai sunt asa  de mari . La vară o să avem si un Proiect se numeste
„ Film in sat”,  care va fi in perioada  4 -7 iulie. 
Doamna consilier Ciulei Catalina spune: Da asa este , comuna Pădureni a fost aleasă din patru
sate din România , în care să se desfăsoare acest proiect.  
Domnul primar spune: Noi vom fi beneficiarii   , dar o sa venim şi noi cu o mică finantare , dar
organizatorii ei vor fi, vor veni cu scaunele lor.
Dar să nu uităm că bugetul poate fi rectificat. Acolo unde râmâne o sumă care nu este utilizată
prin rectificare se poate folosi in altă parte. 
       Nemaifiind  discuţii  se  supune  la  vot  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui anul 2023  şi cu 11 voturi ”pentru” s-a
aprobat.

2. Se trece la punctul   trei  din ordinea de zi ,   preşedintele  de şedinţă domnul  Buciumaş Silviu   dă
cuvântul domnului primar care citeşte referatul si Proiectul de hotarare  privind aprobarea
Programului anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2023.
          Nefiind discuţii se supune la vot Proiectul de hotarare  privind aprobarea Programului
anual al Achiziţiilor  Publice pentru  anul 2023  şi cu 11 voturi ”pentru” s-a aprobat.

3. Se trece la punctul    patru   din ordinea de zi preşedintele  de şedinţă domnul  Buciumaş Silviu
dă  cuvântul  domnului  primar  care  citeşte  referatul  si Proiectul  de  hotarare   privind
corectarea  erorilor  materiale  aprobate    prin  HCL  nr.   5  din  13.01.2023  privind
aprobarea  utilizarii  excedentului   bugetului  local  anul   2022 ,  la  comuna  Pădureni,
judeţul Vaslui , pentru anul 2023.
          Nefiind discuţii  se supune la vot Proiectul  de hotarare  privind  corectarea erorilor
materiale aprobate   prin  HCL nr.  5 din 13.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului

bugetului local anul  2022 , la comuna Pădureni, judeţul Vaslui , pentru anul 2023 şi   cu 11
voturi ”pentru” s-a aprobat.

4. Se trece la ultimul punct  - Discutii.  
Domnul primar spune: O să facem si o activitate de curăţenie , această obligatie cu cetatenii , sa
faca curatenie in dreptul gardului lor. Unii fac dar altii nu si atunci se asteaptă ca primaria să le
facă.
Anul acesta o sa avem si evenimente culturale : “Film in sat”  , Festivalul de folcor  “ Hora din
strabuni”  , unde vor fi invitati  ansambluri din  trei tari straine , vor veni la noi, vom avea si
vizitatori.  Este  bine  să  îndemnăm  oamenii  să  facă  curatenie,  să  vină  să  plătească  taxele  si
impozitele , să fie corectitudine.
Domnul consilier Carp Georgel spune: Domnule primar ,   să veniti să acoperiti sau sa puneti
piatră si  la  bucatica aia de drum din capatul strazii la Leosti. Iar se rupe podul ăla?
Domnul  consilier  Vîrnă Vironel  spune:  Domnule  primar dar  si  la  Văleni  drumul ăla  pana la
preot , trebuie făcut . 
Domnul Diaconu Temistocle  spune:   Da acolo la Sandu Solomon o să fac,  dar o să stăm in
Văleni, pâna terminăm , facem şant, da asa este.
Domnul primar întreabă: Alte probleme dacă mai aveti? 



Domnul Sandu Andrian spune: Domnule primar , cu zăpada asta  care a venit, ieri drumul nu a
fost deszăpezit, si nu sa putut iesi. Dar azi , da  s-a desfundat. Dar oamenii  nu au putut să iasă de
ieri. 
Domnul primar spune: Dar azi s-a desfundat  , am intervenit noi. 
Domnul Zaharia Valentin intreabă: Domnule primar , ar fi bine să achizitionati o cisterna de o,
tonă, se poate tine si evidenta mai usor .
Domnul primar spune: Da ar fi o idee.
Domnul primar spune:  Mai sunt cateva zile , si o sa aprobe si  drumurile depuse prin CNI  si
Consiliul Judetean , domnul Buzatu , o sa ne ajute  , dar o sa vedem. 
Doamna Ciulei Catalina intreabă: Dar anul acesta incep sa se asfalteze drumurile? 
Domnul primar spune : Cei  de la  CNI organizează licitatia , imi doresc să caştige tot domnul
director Ciomaga,  care face lucruri frumoase.

          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

                      Buciumaş Silviu   




