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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 22.12.2021, orele 08.30 cu ocazia şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.271/20.12.2021 a 
Primarului comunei Puieşti a fost convocată  şedinţa extraordinară de 
îndată a Consiliului local Puieşti. 
 La lucrările şedinţei extraordinare de îndată au fost prezenţi fizic 11 
consilieri locali iar domnii consilieri locali Pană Ștefan și Gavrilă Ioan-Mihail 
prin whatsapp. 

La şedinţă participă ,fără drept de vot doamna primar Rodica Bârlă , 
doamna Vali Voicu, secretarul general al comunei și domnul Leaua Stănel, șef birou contabilitate. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările. 
 Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a fost adus la cunştinţă 
publică în termen legal de către doamna Vali Voicu, secretarul general al 
comunei prin intermediul avizierului  și site-ului primăriei şi cuprinde 
următoarele: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului 
local  de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021- inițiator primar: Rodica 
Bârlă 

Lucrările şedinţei ordinare ale Consiliului Local Puieşti sunt deschise 
de către doamna Vali Voicu, secretarul general al comunei care anunţă că 
şedinţa este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin dispoziţia 
doamneiprimar, apoi anunţă cvorumul şedinţei.  

În conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) lit.”a” din OUG 
nr.57/2019 privind codul administrativ, proiectul de hotărâre aflat pe 
ordinea de zi se adoptă cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din 
numărul consilierilor în funcție)  
Doamna Vali Voicu –secretarul general comunei: Bună ziua domnilor 
consilieri. Din totalul de 13 membri ai consiliului local sunt prezenţi fizic 11 
consilieri locali iar domnii consilieri locali Pană Ștefan și Gavrilă Ioan-Mihail 
prin whatsapp. 

 Doamna președinte de ședință , consilier local Jugănaru Corina preia 
conducerea lucrărilor .  

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi .Cine este pentru 
aprobarea ordinii de zi ?  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” .  

Se trece la discutarea materialelor aflate pe ordinea de zi și care au 
fost înmânate domnilor consilieri în timp util pentru a fi studiate. 

Doamna președinte de ședință Jugănaru Corina : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului 
local  de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021- inițiator primar: Rodica 
Bârlă 
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Dacă nu mai sunt observaţii la acest punct din ordinea de zi, supun la 

vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”  de către 
cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 Preşedintele de şedinţă : Dacă nu mai sunt intervenţii declar închise 
lucrările şedinţei . 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două 
exemplare spre cele legale. 
  
 
    Preşedinte de şedinţă,                                  Contrasemnează, 
      Consilier Local,                                   Secretar general al comunei, 
     Jugănaru Corina                                               Vali Voicu  
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