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PROCES-VERBAL 

de afişare a convocării în şedinţă publică ordinară 
a Consiliului local Puieşti, în ziua de 22.10.2021 și a proiectelor de 

hotărâre aflate pe ordinea de zi 
 
    În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
aministrativ, subsemnata Voicu Vali secretarul comunei, am procedat 
astăzi 15.10.2021  la afişarea la sediul Primăriei a proiectului ordinii de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului local Puieşti care va avea loc în ziua de 
22.10.2021, ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei, drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 

 
Proiectul ordinii de zi:     

  
 1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 2022-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului unei funcții 
publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Puiești , județul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A 

APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, 

MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în 
vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” în vederea includerii și 
finanțării investiției prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny"-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și 
finanțării investiției prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny"-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

6.Diverse. 

  
  
 

Secretar general al comunei, 
Vali Voicu 
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