ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PADURENI____________________________________________

Proces-verbal nr. 3975 /27.10.2017
Încheiat astăzi, 27 octombrie 2017, în cadrul şedintei ordinare a Consiliului Local
Pădureni, care se desfasoară la sediul Primăriei Pădureni, convocată prin dispoziţia
primarului comunei Pădureni nr. 266 /23.10.2017.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei se constată prezenta unui numar de 11
consilieri locali din totalul de 13 consilieri. Lipseşte nemotivat domnul consilier Gavriliţă
Vasile .
Secretarul comunei Pădureni supune la vot procesul verbal din data de 24 august
2017, întru-cât nu s-au inregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 11
voturi ”pentru”.
Doamna consilier Ciulei Cătălina propune pe ordinea de zi desemnarea a doi
consilieri locali şi un reprezentant al primarului în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Pădureni , pentru anul şcolar 2017-2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier Tarţian Gicu, supune la vot ordinea de zi ,
care este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Tarţian Gicu, preia lucrările şedinţei şi
citeşte ordinea de zi:
1.

Proiect de hotărâre

privind

asigurarea

cofinanţării pentru investiţia

"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA,

COMUNA

PĂDURENI, JUD. VASLUI ”

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Delgaz Grid
SA, a unei suprafeţe de 15 m2 de teren din domeniul public al comunei Pădureni , judeţul
Vaslui.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnă 2017 –
2018.
4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 21/2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei PĂDURENI , judeţul Vaslui.
5 .Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al
domnului POPA JĂNICĂ - şi vacantarea unui post de consilier în Consiliul Local al
comunei Pădureni , judeţul Vaslui.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Pădureni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Pădureni, în anul şcolar
2017-2018.

7. Discuţii.

1. Se trece la primul punct din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotărâre privind asigurarea
cofinanţării pentru investiţia
"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA
PĂDURENI, JUD. VASLUI ”

Se dă cuvântul domnului preşedinte al comisiei juridice domnul consilier ,
Pascal Costică care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot
Proiectul de hotarare privind asigurarea cofinanţării pentru investiţia "MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA, COMUNA PĂDURENI,
JUD. VASLUI ” şi cu 11 voturi “pentru” s-a aprobat.
2. Se trece la punctul doi din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Delgaz Grid SA, a unei
suprafeţe de 15 m2 de teren din domeniul public al comunei Pădureni , judeţul Vaslui
Se dă cuvântul domnului preşedinte consilier Pascal Costică al comisiei de juridice,
care acordă aviz favorabil.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot Proiectul
de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Delgaz Grid SA, a unei
suprafeţe de 15 m2 de teren din domeniul public al comunei Pădureni , judeţul Vaslui
şi cu 11 voturi “pentru” s-a aprobat.
3. Se trece la punctul trei din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului viceprimar care citeste expunerea de motive
si Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnă 2017 –
2018.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei” în perioada de iarnă
2017 –2018 şi cu 11 voturi “pentru” s-a aprobat.
4. Se trece la punctul patru din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 21/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei PĂDURENI , judeţul Vaslui.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 21/2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei PĂDURENI , judeţul Vaslui şi cu 11
voturi “pentru” s-a aprobat.
5 Se trece la punctul cinci din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al
domnului POPA JĂNICĂ - şi vacantarea unui post de consilier în Consiliul Local al
comunei Pădureni , judeţul Vaslui.
Nefiind discutii presedintele de şedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot
Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al
domnului POPA JĂNICĂ - şi vacantarea unui post de consilier în Consiliul Local al
comunei Pădureni , judeţul Vaslui şi cu 11 voturi “pentru” s-a aprobat.
6. Se trece la punctul şase din ordinea de zi preşedintele de şedinţă, domnul
consilier Tarţian Gicu , dă cuvântul domnului primar care citeste expunerea de motive si
Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Pădureni
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Pădureni, în anul şcolar 20172018.
Propuneri : Domnul Ciorbă Ilie propune pe domnii consilieri : Gavriliţă Vasile şi
Sandu Andrian .
Presedintele de şedinta, domnul Tarţian Gicu supune la vot Proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Pădureni în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Pădureni, în anul şcolar 2017-2018 şi cu 11
voturi “pentru” s-a aprobat.
Se trece la punctul 7 Discutii.
Domnul consilier Bejan Spiridon , solicită concesionarea unei suprafeţe de teren
pentru construirea unor adăposturi pentru animale, , depozitarea furajelor, depozitarea
gunoiului de grajd , adăposturi temporare şi umbrare, surse de producerea şi utilizarea
energiei regenerabile pentru consumul de exploataţie .
Domnul primar Diaconu Temsitocle , răspunde: Să vedem care este temeiul legal.
Domnul primar Diaconu Temistocle mai pune în discuţie şi o adresă venită din
partea S.C. AQUAVAS S.A . Vaslui, în care solicită prin încredinţare directă a serviciului
public de alimentare cu apă/ canalizare din localitatea respectivă către operatorul regional
AQUAVAS S.A Vaslui.
Domnul primar Diaconu Temsitocle , răspunde: Noi avem organigrama noastră din
cadrul Compartimentului Serviciului public de apă, transport , salubrizare . Noi nu putem
avea încheiat contract cu altă societate.

Domnul consilier Ciorbă Ilie întreabă: Dacă tot vor să preia , să vină cu contribuţii
mai mici ?
Domnul consilier Sandu Andrian spune: Nu este rentabil să avem societate.
Domnul Domnul primar Diaconu Temsitocle , răspunde: Nu se poate , pentru că nu
avem laborator pentru obţinerea autorizaţiilor , personal autorizat etc.
Domnul consilier Sandu Andrian spune: Pe noi ca şi consumatori este să nu mărească
preţul la apă .
Domnul consilier Ciorbă Ilie întreabă: Pe ce perioadă este contractul de predare ?
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta
Consiler local
TARŢIAN GICU

Secretar delegat
Munteanu Mirela

PROCES VERBAL nr. 4006
Incheiat astazi 31 octombrie 2017
Astăzi data de mai sus am procedat la afişarea la sediul Primăriei Pădureni a
hotărârilor adoptate de Consiliul Local în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2017
1.Proiect de hotărâre

privind

asigurarea

cofinanţării pentru investiţia

"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 51B SI STRADA 28, SAT RUSCA,

COMUNA

PĂDURENI, JUD. VASLUI ”

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Delgaz Grid
SA, a unei suprafeţe de 15 m2 de teren din domeniul public al comunei Pădureni , judeţul
Vaslui.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de pregătire, deszăpezire şi
combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnă 2017 –
2018.
4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 21/2017 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei PĂDURENI , judeţul Vaslui.
5 .Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al
domnului POPA JĂNICĂ - şi vacantarea unui post de consilier în Consiliul Local al
comunei Pădureni , judeţul Vaslui.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Pădureni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Pădureni, în anul şcolar
2017-2018.

Secretarul comunei Padureni,
Munteanu Mirela

