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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între 
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Puiești 

 
 Consiliul local al comunei Puiești, județul Buzău, 

 Având în vedere: 
-referatul Primarului comunei Puiești de iniţiere a proiectului de 

hotărâre înregistrat la nr.98/2022; 
-raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al 

comunei nr.99/2022; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puiești 
anexate la hotărâre; 

-adresa nr.1081281/10.02.2022 și înregistrată la Primăria comunei 
Puiești la nr.1075/14.02.2022 de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, 
Secția nr. 8 Poliție Rurală Râmnicelu; 

 -prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțatele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. ”d”, alin.(7) , lit.”g” și ”h”, art. 139 
alin. (3), lit. ”f”, art.140 și art.196, alin.(1), lit. ”a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă încheierea PROTOCOLUL DE COLABORARE dintre 

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și U.A.T. Comuna Puiești, conform 

anexei care face parte integrală din prezenta hotărâre având drept scop 
cooperarea în vederea realizării obiectivului comun de ridicare a nivelului de 
siguranță rutieră a cetățenilor comunei Puiești. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.500 lei din bugetul local al 
comunei Puiești pentru anul 2022 pentru achiziționarea echipamentelor 

”DRAGER”, perifericelor și softurilor aferente conform specificațiilor tehnice 

furnizate de către I.P.J. Buzău,  echipamente care vor fi puse la dispoziția 

I.P.J. Buzău prin comodat. 
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Art.3.Se împuternicește Primarul comunei Puiești să semneze 

PROTOCOLUL DE COLABORARE dintre Inspectoratul de Poliție Județean 

Buzău și U.A.T. Comuna Puiești prevăzut la art.1. 
Art.4. Secretarul general al comunei Puiești va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri instituțiilor și autorităților interesate. 

 

 
   Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
     Florentin Jugănaru                   Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.21 PUIEȘTI-BUZĂU ,  31 martie 2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de 31.03.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), (majoritate simplă) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
13 voturi ”pentru” ,0”abțineri”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 

consilieri locali prezenți la ședință. 
 
 
 


