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PROCES-VERBAL 

de afişare a convocării în şedinţă publică ordinară 

a Consiliului local Puieşti, în ziua de 31.01.2022 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 25.01.2022  la afişarea la sediul Primăriei a proiectului ordinii de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului local Puieşti care va avea loc în ziua de 
31.01.2022, 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 execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe 

trimestrul IV al anului 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 
2.Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local 

de persoane din comuna Puiești, județul Buzău, aprobarea Studiului de 
oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de 
competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma 
actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și mandatarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat – ATRAS să exercite pe seama și în numele unității administrativ-teritoriale 
Comuna Puiești, județul Buzău, dreptul de a delega gestiunea serviciului de 
transport public local de persoane  - inițiator primar: Rodica Bârlă 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, desemnarea 
reprezentantului Comunei Puiești prin Consiliul local al Comunei Puiești în  
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public din Râmnicu Sărat-ATRAS,  desemnarea persoanei care poate înlocui 
reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea Generală a  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea 
Statutului acesteia în mod corespunzător-inițiator primar: Rodica Bârlă 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor minimi de performanță 
precum și a noilor tarife pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, 
județul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă 

  5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI 
DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru 
beneficiarii de ajutor social în anul 2022-inițiator primar: Rodica Bârlă 

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 



 

„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești în 
Asociație-inițiator primar: Rodica Bârlă 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii Comunei Cilibia din Asociație-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Rețelei școlare a unităților de 
învățământ din comuna Puiești pentru anul 2022-2023-inițiator primar: Rodica 
Bârlă 

9.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2022-APRILIE 2022-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

10.Diverse. 
  
 

Secretar general al comunei, 

Vali Voicu 
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