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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 22.10.2021, ora 10,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.216/15.10.2021 a Primarului 
comunei Puieşti a fost convocată  şedinţa ordinară a Consiliului local Puieşti. 
 La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 13 consilieri locali din totalul 
de 13 câți compun Consiliul Local. 

La şedinţă participă ,fără drept de vot doamna Vali Voicu, secretarul general 
al comunei. 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 şi cuprinde următoarele: 
 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. 
 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 doamnei 
primar, apoi anunţă cvorumul şedinţei.  
 În conformitate cu prevederile art.139, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi se adoptă cu 
votul majorității simple (jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenți la ședință). 
 Doamna Vali Voicu –secretarul general comunei: Bună ziua domnilor 
consilieri. Din totalul de 13 membri ai consiliului local sunt prezenţi fizic 12 
consilieri locali și prin whatsapp -domnul Bălăceanu Nicolae  din totalul de 13 
consilieri locali câți compun Consiliul Local. 

Domnul președinte de ședință, consilier local Gavrilă Ioan-Mihail preia 
conducerea lucrărilor . 
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Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea 
ordinii de zi ?  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi „pentru” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din  data 
27.09.2021. 
 A fost aprobat 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. 

Întrucât doamna primar lipsește de la lucrările ședinței, doamna secretar 
general face câteva precizări pe marginea proiectelor de hotărâre înscrise pe 
ordinea de zi. 

Astfel, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului unei 
funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Puiești , județul Buzău, este vorba despre promovarea în clasă a unui 
funcționar public care a absolvit studii superioare și care au fost considerate utile 
în desfășurarea activității iar în conformitate cu prevederile legale în materie, 
promovarea se face prin transformarea postului deja ocupat. Este vorba despre 
doamna Iuga Mariana-Eugenia de la Biroul buget-contabilitate. 

Referitor la proiectul 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, după cum am precizat și la ședința de luna trecută , 
este vorba despre aplicarea O.G. nr.15/2021 , respectiv posibilitatea de ajustare a 
prețurilor contractelor de achiziție pentru rest de executat , în funcție de evoluția 
prețurilor la materialele de construcții. Sumele se solicită de la bugetul de stat. 

După cum știți a apărut Ordonanța Guvernului nr.95/2021 privind 
aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” precum și Normele 
metodologice de aplicare acesteia aprobate prin Ordinul nr.1333/2021. 

Astfel, pentru a putea fi incluși la finanțare prin program, beneficiarii 
transmit până la data de 08.11.2021 cererea de finanțare la care se anexează 
devizul general estimativ și hotărârea consiliului local pentru aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ. 

Conform Ordinului nr.1333/2021, fiecare comună are prealocată o 
finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil ,  în sumă de 4 milioane lei , 
cu TVA . 

Având în vedere aceste aspecte, au fost inițiate de către doamna primar 
două proiecte 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 și III ” în vederea 
includerii și finanțării investiției prin Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny". 

Etapa II cuprinde drumuri în lungime de 9.795 m iar etapa III cuprinde 
drumuri în lungime de 10.000 m.  

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: drumurile cuprinse în etapa II și etapa III nu se suprapun cu cele din 12, 85 km.? 
Doamna secretar general: Nu. Acela este un proiect separat.  
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: am citit în lege, că pot fi 

depuse și proiecte începute cum este cel de 12,85 km. De  ce nu se depune și 
acesta? 

Doamna secretar general :La proiectul de modernizare drumuri 12,85 km, 
nu este recepționată lucrarea , mai este de turnat stratul doi  și nu avem cum să-l 
depunem, pentru că trebuia reactualizat proiectul pentru rest de executat.  
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Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: Nu pot să spun că nu sunt de 
acord cu aceste proiecte dar gândirea mea a fost legată de lista de in vestiții. Ca și 
data trecută , mă voi abține de la vot.  Totuși vă rog , să nu neglijați proiectul cu 
12,85 km.,pentru că este păcat, s-a muncit mult la acest proiect, s-au cheltuit 
mulți bani pentru avize autorizații , documentații, etc. 

Domnul președinte de ședință Gavrilă Ioan-Mihail : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 

 
 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 

Dacă nu sunt observații 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 prezenți la ședință. 
 
 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 

Dacă nu sunt observații 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 prezenți la ședință. 
 
 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 

Dacă nu sunt observații 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 prezenți la ședință. 
 

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 

Dacă nu sunt observații la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”  1 vot ”împotrivă” 
(domnul consilier local Nicola Dănuț) și 2 ”abțineri” (domnii consilieri locali Manea 
Adrian-Florin și Petre Stelian) de către cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

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 

 
Dacă nu sunt observații la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 

proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”  1 vot ”împotrivă” 
(domnul consilier local Nicola Dănuț) și 2 ”abțineri” (domnii consilieri locali Manea 
Adrian-Florin și Petre Stelian) de către cei 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
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 Președintele de ședință : Dacă nu mai sunt intervenții declar închise 
lucrările ședinței . 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare 
spre cele legale. 
  
    Preşedinte de şedinţă,                                   Contrasemnează, 
      Consilier Local,                                   Secretar general al comunei, 
     Gavrilă Ioan-Mihail                                             Vali Voicu  
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