ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PADURENI____________________________________________

Proces-verbal nr. 4482 /08.12.2017
Încheiat astăzi, 8 decembrie 2017, în cadrul şedintei ordinare a Consiliului Local
Pădureni, care se desfasoară la sediul Primăriei Pădureni, convocată prin dispoziţia
primarului comunei Pădureni nr. 282 /04.12.2017.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri locali din totalul de 13 consilieri.
Secretarul comunei Pădureni supune la vot procesul verbal din data de 27 octombrie
2017, întru-cât nu s-au inregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12
voturi ”pentru”.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi si anume
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
Doamna consilier local Ciulei Catalina , propune preşedinte de şedinţă pe domnul
consilier Buciumaş Silviu , fiind aprobat cu 12 voturi ”pentru”.
Se alege presedinte de sedinta al Consiliului local Padureni pentru urmatoarele 3 luni
domnul Buciumaş Silviu , cu un numar de 12 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Buciumaş Silviu, preia lucrările şedinţei şi
propune ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă , lunile decembrie
2017 şi ianuarie , februarie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “POD METALIC PUNCT
PASCAL SI BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUNA PĂDURENI, JUDETUL
VASLUI “ .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investiţii “POD METALIC PUNCT PASCAL SI
BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL VASLUI”, cât şi
a cofinanţării acestuia din bugetul local.
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanţie din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural SA (F.G.C.R -IFN SA ) pentru
AVANSUL ce se va acorda în baza contractului de finantare nerambursabilă nr .
C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 incheiat cu AFIR , pentru suma de
maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni reprezentând avans din
sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului “REABILITARE ŞI

5.
6.
7.
8.
9.
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MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA PĂDURENI,
COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”.
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “ Pomului de
Crăciun 2017” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din comuna
Pădureni , judeţul Vaslui.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Diaconu
Temistocle să reprezinte interesele Comunei Pădureni în Adunarea Generală a
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice
pentru anul 2018.
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 31 /2017, privind încetarea
mandatului de consilier local al domnului POPA JĂNICĂ.
Discuţii.

1. Se trece la

punctul doi din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de
motive si Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului “POD
METALIC PUNCT PASCAL SI BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUNA
PĂDURENI, JUDETUL VASLUI “ .
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier Gavriliţă Vasile al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico – financiară , buget, finanţe ,agricultură, protecţia
mediului , servicii şi comerţ care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului “POD METALIC PUNCT
PASCAL SI BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUNA PĂDURENI, JUDETUL VASLUI
şi cu 12 voturi “pentru” s-a aprobat.
2. Se trece la punctul trei din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de
motive si Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea devizului general şi a
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “POD METALIC
PUNCT PASCAL SI BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUN PĂDURENI,
JUDETUL VASLUI”, cât şi a cofinanţării acestuia din bugetul local.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier Gavriliţă Vasile al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico – financiară , buget, finanţe ,agricultură, protecţia
mediului , servicii şi comerţ care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii “POD METALIC PUNCT PASCAL SI

BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL VASLUI”, cât şi a
cofinanţării acestuia din bugetul local şi cu 12 voturi “pentru” s-a aprobat.
3. Se trece la punctul patru din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de
motive si Proiect de hotărâre privind privind aprobarea solicitării Scrisorii de
garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural SA (F.G.C.R -IFN
SA ) pentru AVANSUL ce se va acorda în baza contractului de finantare
nerambursabilă nr . C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 incheiat cu AFIR
, pentru suma de maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni
reprezentând avans din sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului
“REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA
PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier Gavriliţă Vasile al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico – financiară , buget, finanţe ,agricultură, protecţia
mediului , servicii şi comerţ care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la
vot Proiect de hotărâre privind privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanţie din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural SA (F.G.C.R -IFN SA ) pentru
AVANSUL ce se va acorda în baza contractului de finantare nerambursabilă nr .
C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 incheiat cu AFIR , pentru suma de
maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni reprezentând avans din
sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului “REABILITARE ŞI
MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA PĂDURENI,
COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI” şi cu 12 voturi “pentru” s-a
aprobat.
4 Se trece la punctul cinci din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de
motive si Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “
Pomului de Crăciun 2017” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din
comuna Pădureni , judeţul Vaslui.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier Gavriliţă Vasile al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico – financiară , buget, finanţe ,agricultură, protecţia
mediului , servicii şi comerţ care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la vot
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “ Pomului de
Crăciun 2017” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din comuna
Pădureni , judeţul Vaslui şi cu 12 voturi “pentru” s-a aprobat.

5 . Se trece la punctul şase din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive
si Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Diaconu
Temistocle să reprezinte interesele Comunei Pădureni în Adunarea Generală a Asociaţiei
pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier local Pascal Costică al comisiei
juridice , de disciplină , dezvoltare , urbanistică şi amenajarea teritoriului , amenajarea
domeniului public si privat de interes local care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la
vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar
Diaconu Temistocle să reprezinte interesele Comunei Pădureni în Adunarea
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui şi cu
12 voturi “pentru” s-a aprobat.
6 . Se trece la punctul şapte din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea
de motive si Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice pentru anul 2018.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier local Gavriliţă Vasile al comisiei
pentru programe de dezvoltare economico – financiară , buget, finanţe ,agricultură,
protecţia mediului , servicii şi comerţ care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Buciumaş Silviu supune la
vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice
pentru anul 2018 şi cu 12 voturi “pentru” s-a aprobat.
7 . Se trece la punctul opt din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Buciumaş Silviu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea
de motive si Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 31 /2017, privind
încetarea mandatului de consilier local al domnului POPA JĂNICĂ.
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier local Pascal Costică al comisiei
juridice , de disciplină , dezvoltare , urbanistică şi amenajarea teritoriului , amenajarea
domeniului public si privat de interes local care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedintă, domnul Buciumaş Silviu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 31 /2017, privind încetarea mandatului de
consilier local al domnului POPA JĂNICĂ şi cu 12 voturi “pentru” s-a aprobat.

Se trece la punctul 9 Discutii.
Doamna consilier Ciulei Catalina, propune în cadrul şedinţei următoare reţeaua
unitaţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi structuri care vor
funcţiona în anul şcolar 2018-2019 în comuna Pădureni, judeţul Vaslui.
Domnul primar Diaconu Temistocle face un apel la toţi consilierii locali, să facă in
efort pentru a putea strange obiecte vechi tradiţionale din comuna Pădureni, pentru a putea
fi donate în cadrul Muzeului Cultural.
Domnul primar Diaconu Temistocle , propune consilierilor locali să stabilim taxele şi
impozitele locale pentru 2018, dacă se vor mări sau nu. Dar aduce la cunoştinţa consilierilor
că taxa de păşunat este foarte mică, numai 80 de lei/ha, pe când alte comune din ţară mai
puţin de 250 lei nu au.
Doamna consilier local Corcodel Lica , spune că în satul Rusca este greu de trecut ,
un cetăţean a scos tot pământul din fântână , iar când plouă nu se poate trece.
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta
Consiler local
BUCIUMAŞ SILVIU

Secretar delegat
Munteanu Mirela

PROCES VERBAL nr. 4483
Incheiat astazi 8 decembrie 2017
Astăzi data de mai sus am procedat la afişarea la sediul Primăriei Pădureni a
hotărârilor adoptate de Consiliul Local în şedinţa ordinară din 8 decembrie 2017
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă , lunile decembrie
2017 şi ianuarie , februarie 2018.
2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “POD METALIC PUNCT
PASCAL SI BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUNA PĂDURENI, JUDETUL
VASLUI “ .
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investiţii “POD METALIC PUNCT PASCAL SI
BOTEZ ÎN SAT VĂLENI, COMUN PĂDURENI, JUDETUL VASLUI”, cât şi
a cofinanţării acestuia din bugetul local.
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanţie din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural SA (F.G.C.R -IFN SA ) pentru
AVANSUL ce se va acorda în baza contractului de finantare nerambursabilă nr .
C 0760CN00011713900295 din 13.10.2017 incheiat cu AFIR , pentru suma de
maxim 1112,055 mii lei pe o perioada de maxim 36 luni reprezentând avans din
sursa nerambursabilă pentru implementarea proiectului “REABILITARE ŞI
MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA PĂDURENI,
COMUNA PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI”.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea organizării “ Pomului de
Crăciun 2017” pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din comuna
Pădureni , judeţul Vaslui.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar Diaconu
Temistocle să reprezinte interesele Comunei Pădureni în Adunarea Generală a
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Județului Vaslui.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice
pentru anul 2018.
8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 31 /2017, privind încetarea
mandatului de consilier local al domnului POPA JĂNICĂ.

Secretarul comunei Padureni,
Munteanu Mirela

