ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PADURENI____________________________________________

Proces-verbal nr. 1598 /09.05.2017
Încheiat astăzi, 9 mai 2017, în cadrul şedintei ordinare a Consiliului local Pădureni,
care se desfasoară la sediul Primăriei Pădureni, convocată prin dispoziţia primarului
comunei Pădureni nr. 130 /04.05.2017.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri din totalul de 13 consilieri.
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal din data de 29 martie 2017, întrucât nu s-au inregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12 voturi
”pentru”.
1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi si anume Proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta;
Domnul consilier Gavriliţă Vasile , propune preşedinte de şedinţă pe domnul consilier
Sandu Andrian.
Se alege presedinte de sedinta al Consiliului local Padureni pentru urmatoarele 3 luni
domnul Sandu Andrian cu un numar de 12 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Sandu Andrian, preia lucrările şedinţei şi
propune ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Pădureni la Asociaţia
pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Padureni in Adunarea Generala 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
4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei
ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a Comunei Drinceni ,judetul
Vaslui , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2017 .
6. Discutii;

2. Se trece la punctul 2 din ordinea de zi , Presedintele de sedinta, domnul consilier
Sandu Andrian , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si Proiectul
de hotarare privind aprobarea cotizației comunei Pădureni la Asociaţia pentru
Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui pe anul 2017.
Domnul consilier Gavriliţă Vasile preşedintele comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-financiara, buget, finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert
acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Pădureni
la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui pe anul 2017.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Sandu Andrian supune
la vot proiectul de hotarare privind aprobarea cotizației comunei Pădureni la Asociaţia
pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui pe anul 2017,care se aprobă cu 12
voturi “pentru”.
3.Se trece la punctul 3 din ordinea de zi , presedintele de sedinta, domnul consilier
Sandu Andrian , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si Proiectul
de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Padureni in
Adunarea Generala 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.
Domnul consilier Buciumaş Silviu , secretar în comisia juridica si de disciplina,
dezvoltare, urbanistica si amenajarea teritoriului, amenajarea domeniului public si privat
de interes local, acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului comunei Padureni in Adunarea Generala 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.
Se trece la discuţii:
- Domnul consilier Gavriliţă Vasile întreabă:
-Cine finanţează această asociaţie?
- Domnul primar Diaconu Temistocle răspunde : Această asociaţie primeşte sume
mari de bani , pentru investiţii mari ,iar noi dacă nu suntem în această asociaţie nu putem
primi sume mai mari de bani.
Nemaifiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Sandu Andrian supune
la vot proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Padureni in Adunarea Generala 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 care se aprobă cu 12 voturi,”
pentru”.
4.Se trece la punctul 4 din ordinea de zi , presedintele de sedinta, domnul consilier
Sandu Andrian , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si Proiectul
de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea
exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei ADI-APC Vaslui cu privire la

cererea de aderare a Comunei Drinceni ,judetul Vaslui , la Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara – APC Vaslui.
Domnul consilier Gavriliţă Vasile preşedintele comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-financiara, buget, finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert
acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special
reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei
ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a Comunei Drinceni ,judetul Vaslui , la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Sandu Andrian supune
la vot proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei ADI-APC
Vaslui cu privire la cererea de aderare a Comunei Drinceni ,judetul Vaslui , la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui ,care se aprobă cu 12 voturi,” pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi , presedintele de sedinta, domnul consilier
Sandu Andrian , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2017.
Domnul consilier Gavriliţă Vasile preşedintele comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-financiara, buget, finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert
acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2017.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Sandu Andrian supune
la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2017,care se aprobă cu 12 voturi,” pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi Discuţii .
Domnul consilier Sandu Andrian , spune că în satul Căpoteşti, nu este curent electric, de
la vremea nefavorabilă care a fost atunci.
Domnul primar spune am făcut tot ce am putut , am fost prin sate la Rusca, mai ales că
nu era nici semnal la telefon, s-a desfundat drumul care leagă comuna cu drumul principal,
dar şi acolo unde nu s-a putut ajunge.
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta
Consiler
Sandu Andrian

Secretar
Munteanu Mirela

PROCES VERBAL nr. 1599
Incheiat astazi 9 mai 2017
Astazi data de mai sus am procedat la afisarea la sediul Primariei Padureni a
hotararilor adoptate de Consiliul local in sedinta ordinara din 9 mai 2017
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Pădureni la Asociaţia
pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Padureni in Adunarea Generala 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.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei
ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a Comunei Drinceni ,judetul
Vaslui , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2017 .

Secretarul comunei Padureni,
Munteanu Mirela

