ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL PADURENI____________________________________________

Proces-verbal nr. 86 /08.01.2018
Încheiat astăzi, 8 ianuarie 2018, în cadrul şedintei extraordinare a Consiliului local
Pădureni, care se desfasoară la sediul Primăriei Pădureni, convocată prin dispoziţia
primarului comunei Pădureni nr. 1 /03.01.2018.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei se constată prezenta unui numar de 12
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Secretarul comunei supune la vot procesul verbal din data de 15 decembrie 2017,
întru-cât nu s-au inregistrat obiecţii asupra înscrierilor din acesta, fiind aprobat cu 12 voturi
”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Buciumaş Silviu , preia lucrările şedinţei şi
propune ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului anului 2016 a Comunei Pădureni a deficitului secţiunii de funcţionare pe
anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul
2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza comunei Padureni pentru anul şcolar 2018-2019.
4. 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.
5. Discuţii.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi , presedintele de sedinta, domnul
consilier Buciumaş Silviu , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea
de motive si Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului anului 2016 a Comunei Pădureni a deficitului secţiunii de
funcţionare pe anul 2017.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Buciumaş Silviu
supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului anului 2016 a Comunei Pădureni a deficitului secţiunii de
funcţionare pe anul 2017 care se aprobă cu 12 voturi “pentru”.

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi , Presedintele de sedinta domnul
consilier Buciumaş Silviu , da cuvantul domnului primar care citeste expunerea
de motive si Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale
pentru anul 2018.
Se trece la discuţii:
Domnul primar Diaconu Temistocle spune că sunt multe rămăşiţe de încasat , în
jur de 20 de milioane de lei vechi. Este o problemă, mai ales acolo unde nu sunt
dezbătute succesiunile şi cu tot cu penalităţi s-a ajuns la aceste sume.
Domnul primar spune : De ce nu pot fi scoase la licitaţie aceste suprafeţe de
terenuri , produce şi cultură şi impozit . Sunt persoane care nu au plătit din 2007.
Sunt primării unde au datorii iar Guvernul a promis că o să vină în ajutor.
Domnul consilier Sandu Andrian întreabă: Dar cu păşunea , s-a spus că o să se
mărească?
Domnul primar spune: Acesta este actul în care sunt stabilite taxele şi
impozitele iar în următoarea şedinţă de consiliu local punem pe ordinea de zi .
Nemafiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Buciumaş
Silviu supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor şi impozitelor
locale pentru anul 2018 care se aprobă cu 12 voturi,” pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi , Presedintele de sedinta domnul
consilier Buciumaş Silviu da cuvantul domnului primar care citeste expunerea de
motive si Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Padureni pentru anul şcolar 2018-2019.
Nefiind discutii presedintele de sedinta, domnul consilier Buciumaş Silviu
supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza comunei Pădureni pentru anul şcolar 2018-2019
care se aprobă cu 12 voturi,” pentru”.
Se trece la punctul 4 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 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 Buciumaş Silviu 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 12 voturi “pentru” sa aprobat
Se trece la ultimul punct Discuţii:
Doamna consilier local Corcodel Lica spune că oameni au probleme cu APIA.
Suprafaţa de teren din act diferă cu cea măsurată de APIA.

Domnul primar spune că înainte măsurătorile se făceau cu compasul, şi de aici
aceste diferenţe. Dar cei care au probleme să vină la primărie să ne consultăm cu
domnul inginer şi verificăm planurile parcelare care s-au măsurat şi vedem unde
este diferenţa, ca să putem să le dăm în altă parte.
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta
Consiler local
Buciumaş Silviu

Secretar delegat
Munteanu Mirela

PROCES VERBAL nr. 92
Incheiat astazi 9 ianuarie 2018
Astazi data de mai sus am procedat la afisarea la sediul Primariei Padureni a
hotararilor adoptate de Consiliul local in sedinta xtraordinara din 8 ianuarie 2018
1. Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului anului
2016 a Comunei Pădureni a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017.
2. Hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018.
3. Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza comunei Padureni pentru anul şcolar 2018-2019
4. 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.

Secretarul comunei Padureni,
Munteanu Mirela

