
 

 
    ROMÂNIA 
         Judeţul Buzău 
Primăria comunei Puieşti 
Nr .107 din 24.03.2022 
 
 

PROCES-VERBAL 

de afişare a convocării în şedinţă publică ordinară 
a Consiliului local Puieşti, în ziua de 25.02.2022 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 24.03.2022  la 
afişarea la sediul Primăriei a proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local Puieşti care va avea loc în ziua de 31.03.2022, 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 aprobarea asigurării continuității 

serviciului/activităților licențiate aferente Contractului de Concesiune a Serviciilor 
publice de Salubrizare a Comunei Puiești nr.609/04.03.2010, cu modificările și 
completările ulterioare, până la preluarea acestora de către un nou operator, dar nu 
mai mult de 90 de zile, începând cu data de 01.04.2022 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, 
Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare al comunei Puiești, prin concesiune -inițiator 
primar: Rodica Bârlă  

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE 
COLABORARE între Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Puiești 
-inițiator primar: Rodica Bârlă 

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de 
membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale 
Secretarului General al Comunei Puiești, doamna Voicu Vali-inițiator primar: Rodica 
Bârlă 
 5.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către 
S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act 
adițional-inițiator primar: Rodica Bârlă 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către 
S.C. Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin act adițional 
(nr.2/2022)-inițiator primar: Rodica Bârlă 

 
 7.Prezentare de către primar a raportului anual privind starea economică, 
social și de mediu a comunei Puiești în conformitate cu prevederile art.225, alin.(3) 
din O.U.G. nr.57/2019 
 8.Prezentarea rapoartelor anuale de activitate de către viceprimar și consilieri 
locali în conformitate cu prevederile art.225, alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019. 

9.Diverse. 
 

Secretar general al comunei, 
Vali Voicu 
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