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 ROMÂNIA 
         Judeţul Buzău 
Primăria comunei Puieşti 
 Nr.2589 din 26.04.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat azi 26.04.2021 
 
 
 
  VOICU VALI, secretar al comunei PUIEȘTI, judeţul BUZĂU, în 
conformitate cu prevederile art.138, alin. (17) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, astăzi, data de mai sus, am procedat la 
afişarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Puiești 
din data de 26.04.2021 la avizierul primăriei și pe site-ul oficial al UAT.  
 
 
 

Secretar general al comunei, 
Vali Voicu  
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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 23.04.2021, orele 09,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.94/16.04.2021 a Primarului 
comunei Puieşti a fost convocată  şedinţa ordinară a Consiliului local Puieşti. 
 La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi toți cei 13 consilieri locali din 
totalul de 13 câți compun Consiliul Local.  

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 şi cuprinde următoarele: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: 
Rodica Bârlă 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pentru 
anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă 
 4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului și numărului de burse 
acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul  Buzău-inițiator primar: Rodica 
Bârlă 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere a Comunei 
Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public Rm.Sărat-ATRAS-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.(3) , lit.”a” din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ proiectele de hotărâre aflate la punctele 1-4 se adoptă 
cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul consilierilor în 
funcție) iar cel de la punctul 5 se adoptă cu votul majorității simple  (jumătate plus 
unu din numărul consilierilor prezenți la ședință) conform art.139, alin.(1) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Doamna Vali Voicu –secretarul general comunei: Bună ziua domnilor consilieri. 
Din totalul de 13 membri ai consiliului local sunt prezenţi toți cei 13 consilieri 
locali din totalul de 13 câți compun Consiliul Local.  

Domnul președinte de ședință , consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin 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” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din  data 
25.03.2021. 
 A fost aprobat cu 13 voturi ”pentru”. 



Pagina 2 din 3  

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 primar:  L-am invitat pe domnul contabil  să vă prezinte bugetul 
pentru anul 2021. 
 Domnul Leaua Stănel-Șef Birou contabilitate: bugetul este la nivelul de 85 % 
față de anul trecut și sincer să vă spun  m-am așteptat ca bugetul să fie mai mic . 

Este împărțit pe două secțiuni, respectiv de funcționare și de dezvoltare. 
În cadrul secțiunii de funcționare sunt cuprinse cheltuielile necesare 

funcționării, salarii, cheltuieli cu utilități, etc. și sunt la nivelul celor realizate anul 
trecut. La capitolul 51 Administrație, anul trecut nu am înregistrat cheltuieli 
pentru  asigurare încălzire, pentru că ne-a ajuns ce am avut pe stoc. Anul acesta 
am prevăzut sume pentru încălzire cu lemne, cărbuni. 

Legat de cheltuieli, legea spune că dacă nu realizăm un grad de colectare de 
75% atunci mergem pe cheltuielile de anul trecut realizate , respectiv de 
1.221.000 lei. 

Am asigurat o parte din cheltuielile solicitate de școală. Anul acesta ni s-a 
alocat suma de 103,00 mii lei pentru burse. Suplimentar, am venit lei cu 
contribuție de la bugetul local de 40.000.  

Sețiunea de funcționare am limitat-o la nivelul anului trecut. 
La secțiune de dezvoltare avem proiecte în derulare cărora le-am asigurat 

partea noastră de contribuție, dar avem și proiecte noi. Aici trebuie să vorbim de 
venituri. Legea spune că asigurăm mai întâi funcționarea și apoi dezvoltarea. Avem 
excedent pe care trebuie să-l folosim doar la dezvoltare.  

Doamna primar: aici dorec să intervin și propun suplimentarea listei de 
investiții cu un nou proiect, respectiv ”Înființarea unui sistem video în comuna”, 
iar suma propusă pentru această investiție este de 100.000 lei care va fi suportată 
din cap.70 Dezvoltarea localității. 

Domnul Leaua Stănel: oricum din trimestrul 3 putem face virări de credite. 
Domnul consilier local Mnaea Adrian-Florin: care este gradul de încasare de 

anul trecut. 
Domnul Leaua Stănel: undeva la 65%. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: dar pe ultimii 5 ani? 
Domnul Leaua Stănel: eu am făcut comparție cu proiecția 2020. Dacă vreți o 

situație pe ultimii 5 ani, trebuie să iau execuțiile pe ultimii 5 ani și să le compar. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: cum ar putea fi mărit gradul de 

colectare? 
Domnul Leaua Stănel: executări silite. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin :sumele ne duc în eroare, 

prevăd 10 lei dar de fapt am 5 lei. 
Domnul Leaua Stănel: acesta este motivul pentru care merg cu cheltuielile 

la nivelul anului trecut. 
Doamna primar: la punctul 2 din ordinea de zi este vorba de bugetul școlii 

pentru care am alocat sumele solicitate conform Notei de fundamentare întocmită 
de Școala Gimnazială Puiești. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: sunt sume alocate pentru 
copii. 

Domnul Leaua Stănel: este totuși o suma importantă din bugetul local de 
110.000 lei. 

Doamna Primar: La punctul 3 din ordinea de zi este vorba de bugetul 
consolidat al comunei Puieșt care cuprinde atât bugetul local cât și bugetul școlii. 

La punctul 4 din ordinea de zi , revin la propunerea de a ne asocia la 
ATRAS. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: s-au mai schimabat datele 
problemei față de cele de la ultima ședință? 
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Doamna primar: nu, a rămas că nu vom plăti cotizație. Atras-ul va licita și el 
când Consiliul județean Buzău va scoate traseul la licitație. Vom vedea atunci ce 
se întâmplă, nici cei de la Consiliul Județean Buzău nu știu cum va fi. Mă gândesc 
ca la nivel local să creăm un transport intern. Am nevoie să fac parte din ATRAS.  

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: așa cum am mai spus, 
concurența aduce un preț corect. Eu îmi mențin părerea și votul. Lucrurile erau 
simplu de rezolvat. Trebuia să vină un reprezentant și să discutăm toate aspectele. 
Trebuia să-i întrebați pe cei de la Consiliul Județean Buzău dacă mai susțin 
abonamentele elevilor. 

Doamna primar: dacă preia ATRAS-ul transportul , îi va duce până în 
interiorul municipiului Rm.Sărat, pe baza abonamentului lunar.  

Domnul președinte de ședință Dîrdîiac Remus-Valentin : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: 
Rodica Bârlă 

Dacă nu sunt observaţii la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre cu suplimentarea propusă de doamna primar (înființare 
sistem video în comună) care a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”  de către cei 13 
consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 

Dacă nu 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. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat pentru 
anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă 

Dacă nu sunt observaţii la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre cu suplimentarea propusă de doamna primar (înființare 
sistem video în comună) care a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”  de către cei 13 
consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului și numărului de burse 
acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul  Buzău-inițiator primar: Rodica 
Bârlă  

Dacă nu 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. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere a Comunei 
Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public Rm.Sărat-ATRAS-inițiator primar: Rodica Bârlă  

Dacă nu sunt observaţii la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 8 voturi „pentru”  și 5 ”abțineri” 
(Dîrdîiac Remus-Valentin, Manea Adrian-Florin, Petre Stelian, Nicola Dănuț, 
Vasilache Paula-Florența) 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, 
  Dîrdîiac Remus-Valentin                                        Vali Voicu  
 
 


