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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 25.01.2021, orele 10,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.9/19.01.2021 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 câți compun Consiliul Local. 

La şedinţă participă ,fără drept de vot doamna primar Rodica Bârlă și 
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 cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și 
a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei 
Puiești, județul Buzău”-inițiator primar: Rodica Bârlă 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Rețelei școlare a unităților de 
învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-2022-inițiator primar: 
Rodica Bârlă 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2021-2025 la nivelul comunei 
Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Rodica Bârlă  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune 
privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2021-
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 2021-inițiator primar: Rodica 
Bârlă 

6. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al comunei 
Puieşti pe trimestrul IV al anului 2020 -inițiator primar: Rodica Bârlă  

7.Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap grav din comuna Puiești în anul 2020. 

8.Diverse: adresa nr.521/03.12.2021 primită de la Compania de Apă 
S.A. Buzău cu privire la prețurile și tarifele ce se vor practica de către 
Compania de Apă S.A. Buzău începând cu data de 01.01.2021 

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 
domnului primar, apoi anunţă cvorumul şedinţei.  

În conformitate cu prevederile art.139, alin.(3) lit.”a”  din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ proiectul de hotărâre aflat pe 
ordinea de zi la  punctul 6 se adoptă cu votul majorității absolute (jumătate 



Pagina 2 din 5  

plus unu din numărul consilierilor în funcție)  iar cele de la punctele 1-5 se 
adoptă cu votul majorității simple (jumătate plus unu din numărul 
consilierilor prezenți la ședință)  conform art.139 alin.(1). 
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 câți compun Consiliul Local. 

 Domnul președinte de ședință , consilier local Bălăceanu Nicolae 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 de 17.12.2020 și cel al ședinței extraordinare din data de 08.01.2021. 
 Au fost aprobate 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 primar: La primul punct din ordinea de zi este vorba despre 
proiectul pentru școală. Beneficiar este UAT Comuna Puiești. Nu am facut 
parteneriat cu școala pentru că ar fi însemnat costuri mai mari. După cum 
ați văzut și în proiectul de hotărâre este vorba despre dotarea cu 278 tablete  
pentru elevi, 22 laptop-uri pentru cadrele didactice, 27 de sisteme all-in-
one, 27 camere web, 2 camere web pentru conferițe, 16 proiectoare, 3 
ecrane proiecție trepied, 7 router wireless,16 table interactive, 22 tablete 
grafice.  

După aprobarea în Consiliul Local, vom trimite cererea de finanțare și 
sperăm că va fi aprobată. 

Domnul consilier local Gavrilă Ioan –Mihail: ar trebui să fie prinsă și o 
asigurare pentru aceste dispozitive. 

Doamna Primar: vom lua în calcul această opțiune. 
Referitor la punctul 2 din ordinea de zi este vorba despre rețeaua 

școlară 2021-2022 care nu a suferit nicio modificare. Avem în acest sens și 
avizul Inspectoratului Școlar Județean  Buzău .Sperăm ca structura școlară 
să rămână la fel și în viitor.  

La punctele 3,4,5 din ordinea de zi , dacă aveți întrebări? 
La punctul 6 este vorba de execuția bugetară pe trimestrul IV al 

anului 2020. 
Aveți la mapă raportul privind activitatea desfășurată de către 

asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Puiești în 
anul 2020. 

La punctul diverse avem adresa primită de la Compania de Apă S.A. 
Buzău prin care ne comunică prețurile și tarifele ce se vor practica de către 
Compania de Apă S.A. Buzău începând cu data de 01.01.2021. Astfel, 1mc 
de apă potabilă va fi de 5,72 lei. Acest tarif este unic pe întreaga arie de 
operare și este aprobat prin Decizia ANRSC nr.159/24.11.2020. 

După cum știți  calitatea apei va fi afectată la fel ca și în anii trecuți, 
odată cu începerea ierbicidatului. 
 O altă problemă pe care doresc să v-o aduc la cunoștință este cea a 
gunoaielor. Am găsit la ieșirea din platforma de la Puieștii deSus, facturi, 
cutii de pantofi , cupoane de pensii  și am putut identificat astfel pe cei care 
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le-au aruncat.Este vorba dspre Toea Marin, Eni Dorinel , Negoiaș Sorin-Ionuț 
și un cetățean din Bălești. 

La Nicolești am și filmare plus poze .Am luat legătura cu toate aceste 
persoane, singurul reticent fiind domnul Eni Dorinel, care va fi sancționat 
cu amenda maximă de 2500 lei. 
Toți vor fi sancționați, pentru că altfel nu se vor responsabiliza.  
Domnul Toea Marin a recunoscut fapta și mi-a promis că se va duce și va 
strânge gunoiele aruncate. 
Ar trebui montate camere de supraveghere. 

Domnul viceprimar Păun Costel: dacă aveți dovezi de nerespectare a 
legii , vă rog să veniți și să ne semnalați, pentru că astfel ne puteți ajuta în 
identificarea faptuitorilor. 

Doamna Vasilache Florența-Paula: ar trebui popularizat în rândul 
cetățenilor că nu au voie să depoziteze gunoaiele oriunde și că se 
sancționează această faptă. 

Doamna primar: sunt astfel de plăcuțe în toate satele. Problema este a 
cetățenilor , că nu vor să se responsabilizeze. Vine mașina  de gunoi în 
fiecare săptămână și în loc să-l scoată la poartă îl aruncă prin șanțuri, pe 
câmp, în albia râului. 

Domnul consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin. Referitor la gunoiul 
de grajd , să facem ceva , să le dăm voie să-l ducă în anumite zile. Așa po fi 
urmăriți. 
 Doamna primar: nu poți să-i obligi să ducă gunoiul în anumite zile. 
Omul și-l duce pe terenul său când vrea. De supravegheat este practic 
imposibil. Nu ai cum să urmărești oamenii din comună când duc gunoiul de 
grajd , chiar dacă ar fi stabilite și zile în care pot face acest lucru. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: nu cred că problema 
gunoiului de grajd este problema ci a gunoiului menajer. Dacă în 2016 
aveam la nivel de comună 680 de bovine, în 2020 au rămas 250 de bovine și 
trendul este descendent. Până sunt gata platformele , cred că nu vom avea 
ce mai duce. 

Domnul consilier local Dârdîiac  Remus-Valentin : să facem curățenie 
peste tot și la plantație. 

Doamna primar: este foarte ușor de zis, dar vă întreb pe 
dumneavoastră domnul consilier local Dîrdîiac, dacă tot ați văzut că 
șanțurile sunt pline de gunoaie, ați coborât vreodată din mașină să răscoliți 
prin gunoaie așa cu am făcut eu și am găsit dovezi pentru a putea să-i 
sancționez pe cei care nu respectă legea? 

Domnul consilier local Dîrdîiac : trebuie să recunosc , că nu. 
Doamna primar: Vă aduc la cunoștință că joi, 28.01.2021 , pe raza 

comunei va fi o acțiune de informare în colaborare cu Poliția Rutieră.Vor fi 
date veste, pliante. Această acțiune este urmare a accidentului rutier 
produs pe raza satului Puieștii de Sus, când un biciclist circula fără a purta 
vestă reflectorizantă, fiind astfel acroșat de un  autoturism, accidentul 
soldându-se cu decesul biciclistului. 

Domnul consilier local Pană Ștefan: să se facă ceva , să se monteze 
limitatoare de viteză, pentru că se circulă cu foarte mare viteză. 

Doamna primar: vom solicita la Consiliul Județean Buzău , montarea 
de indicatoare cu limitare de viteză. 
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Domnul consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin: trecerea de pietoni de 
la Puieștii de Jos nu este semnalizată și nici luminată. 

Domna primar: vom semnala problema la Consiliul Județean Buzău. 
Legat de proiectul cu gazele, am hotărât depunerea proiectului prin 

ADI PROGAZ  2020. Vor fi 2 proiecte unul format din comunele Puiești, 
Vîlcelele și Baltă Albă, iar celălat este format din Movila Banului, Costești și 
Ținetești. 

Am demarat acțiunea pentru strângerea semnăturilor, prin semnarea 
unui angajament ferm de către cetățenii comunei. 

Ca o paranteză,  studiul de fezabilitate despre care v-am vorbit luna 
trecută și pe care am refuzat să-l plătesc, cuprindea un număr de 707 
gospodării care se vor racorda. L-am întrebat pe proiectant cum a ajuns la 
cifra aceasta. Inițial mi-a spus că fostul primar i-a dat această cifră, ulterior 
a recunoscut că a fost greșeala persoanei care a întocmit devizul de lucrări.  

SF-ul care urmează să fie întocmit va fi pe fiecare UAT în parte. Costul 
acestuia este undeva la 135.000 lei. 

Avem plătit Studiul Topo cu viza OCPI și putem să-l folosim. O să 
plătim doare depunerea din nou la OCPI. 

Domnul consilier local Gavrilă Ioan-Mihail: să înființeze primăria  un 
grup de Watsapp pentru fermieri pentru a fi înțiințați cu privire la toate 
aspectele legate de documentele necesare pentru subvenții, perioada de 
depunere cereri, etc. 

Doamna primar: Înființați la nivel de fermieri grupul și dacă doriți 
adăugați în grup funcționarul de la Registrul agricol, iar acesta vă va 
informa cu privire la cele semnalate de dvs.  

Domnul președinte de ședință Bălăceanu Nicolae : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 

1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și 
a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei 
Puiești, județul Buzău”-inițiator primar: Rodica Bârlă 

 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Rețelei școlare a unităților de 

învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-2022-inițiator primar: 
Rodica Bârlă 

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. 
 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de 
dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2021-2025 la nivelul comunei 
Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Rodica Bârlă  

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. 

 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune 

privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești 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. 

 
 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 2021-inițiator primar: Rodica 
Bârlă 

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. 

 
6. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al comunei 

Puieşti pe trimestrul IV al anului 2020 -inițiator primar: Rodica Bârlă  
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. 

 
7.Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Puiești în anul 2020. -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, 
    Nicolae Bălăceanu                                               Vali Voicu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


