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 ROMÂNIA 
         Judeţul Buzău 
Primăria comunei Puieşti 
 Nr.1795 din 25.03.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat azi 25.03.2021 
 
 
 
  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 25.03.2021 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 25.03.2021, orele 09,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.81/19.03.2021 a Primarului 
comunei Puieşti a fost convocată  şedinţa ordinară a Consiliului local Puieşti. 
 La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 12 consilieri locali din totalul 
de 13 câți compun Consiliul Local. A absentat motivat doamna consilier local 
Trifan Liliana, fiind plecată din localitate. 

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 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna PUIEȘTI este membru asociat-inițiator primar: Rodica Bârlă 
 2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității de către UAT 
Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-
2023-inițiator primar: Rodica Bârlă 

3.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  

4.Diverse,după cum urmează:  
-cererea nr.1210/02.03.2021 domnului Anghel Dorin-Bogdan prin care 

solicită închirerea unui apartament în blocul de locuințe proprietatea Primăriei 
comunei Puiești  

- adresa nr.107/15.03.2021 de la ADI Buzău 2008 referitoare la Informarea 
privind supravegherea calității apei potabile, lucrările realizate în 2020 și Planurile 
de supraveghere pentru anul 2021 pentru zona Județeană-Sector Râmnicu Sărat  
(Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Grebănu, Murgești, Topliceni, Puiești). 

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 O.U.G. 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 prezenţi 12 
consilieri locali. A absentat motivat doamna consilier local Trifan Liliana, fiind 
plecată din localitate   

Doamna primar Rodica Bârlă: doresc suplimentarea ordinii de zi cu proiect 
de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală 
între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport  în calitate 
de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener  în scopul 
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promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”,  
Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate) – „Consolidarea capacității  ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” , dacă sunteți de 
acord. 

Domnul președinte de ședință , consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin preia 
conducerea lucrărilor . 

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată. 
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi ?  
 Ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată a fost aprobată cu 12 voturi 
„pentru” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din  data 
26.02.2021. 
 A fost aprobat cu 12 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:  Referitor la ATRAS , menționez că în momentul de față 
transportatorul în comuna Puiești este ELA TRANS. La Balta Albă au și ei un 
transpaortator. Dar înainte a fost TUC. Faptul că UAT comuna Puiești deține teren 
pe comuna Balta Albă dincolo de DN 22  , TUC nu a mai putut să-și facă traseul 
deoarece nu a avut acordul UAT Puiești pentru acea porțiune de teren. Noi, în 
momentul de față nu avem niciun interes. Facem acest lucru doar pentru comuna 
Balta Albă, care dorește să reia transportul cu ATRAS. ATRAS-ul ne-a asigura că 
nu va interveni peste noi, atâta timp cât noi avem transportator de la Consiliul 
Județean Buzău. În situația în care Consiliul Județean nu va mai asigura 
transportul intrajudețean , atunci putem apela la ATRAS. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: am mai avut în Consiliul Local 
aceste discuții și au fost invocare unele aspecte. Sunt de părere că, concurența 
scade prețul.Ați spus că dacă nu avem transportator apelăm la ATRAS, dacă 
Consiliul Județean Buzău nu ne asigură transportul. Cu toate că asigurarea 
transportului este o obligație pentru Consiliul Județean Buzău. 
Dacă intrăm în ATRAS-avem și drepturi , dar avem și obligații. Sunt 17 comune în 
ATRAS. TUC-ul merge în comunele consacrate Râmnicului. Orice membru trebuie 
să contribuie cu o cotizație.  

Doamna Primar Rodica Bârlă: nu este o cotizație lunară ci una anuală.  
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin:Nu știm cât timp va mai susține 

Consiliul Județean Buzău transportul gratuit pentru elevii  navetiști. 
Doamna primar Rodica Bârlă: la mijloc este un interes politic pe de o parte 

PSD iar pe de altă parte PNL. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: atunci este un as în mâneca 

noastră-să se rezolve problema cu DJ 216. Trebuie să te gândești la cetățenii 
comunei, să fie în intresul lor. 

Doamna primar Rodica Bârlă: Așa cum v-am spus este doar pentru Balta 
Albă.  

Dacă am avea transportul prin ATRAS , atunci TUC-ul ar putea oferi gratuit 
transportul în interiorul mun. Rm.Sărat. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: De ce TUC nu participă la 
licitație la Consiliul Județean Buzău? 

Domnul consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin: eu zic să vină 
reprezentantul transportatorului local și reprezentantul TUC să vedem ce zic. 

La Buzău au făcut o asociere și la început erau sume mici după care au 
solicitat sume exorbitante. 

Dacă ne asociem cu ATRAS înseamnă că ELA TRANS este înlăturat. 



Pagina 3 din 4  

Să amânăm dezbaterea acestui proiect pentru următoarea ședință. Dacă 
ELA nu mai vine ce facem dacă ATRAS-ul nu ne poate asigura transportul din 
lipsă de mașini? 

Doamna primar Rodica Bârlă: referitor la chiriașii de la bloc. Nu am 
satisfacția să-i dăm afară (și aici vorbesc despre cazul Negoiaș, Vișan, Bunescu) , 
dar nu este corect față de ceilalți locatari care își achită chiria la timp. La sfârșitul 
lunii martie (31.03.2021) vom evacua rău platnicii.  

Avem la mapă o solicitare din partea domnului Anghel Dorin-Bogdan prin 
care solicită închirierea unui apartament. Sunt trei apartamente libere. Data 
trecută știți că am avut o cerere pentru închirere garsoniera din partea doamnei 
Sava Elena. Dânsa este cu plata chirie la zi. Are un apartament închiriat. 
Garsoniera pe care a solicitat-o este dată pe lista spațiilor care pot fi puse la 
dispoziție pentru COVID 19. Dânsa are deja un apartament.  

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: la încheierea contractelor de 
închiriere să se solicite plata în avans a chiriei, să nu mai existe situația restanței 
la plata chiriei și clauză fermă în contract pentru neplata la timp a chiriei. 

Doamna primar Rodica Bârlă: în continuare dați-mi voie să vă dau citire 
Informării primite de la A.D.I. Buzău 2008 privind supravegherea calității apei 
potabile, lucrările realizate în 2020 și Planurile de supraveghere pentru anul 2021 
pentru zona Județeană-Sector Râmnicu Sărat ( Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, 
Grebănu, Murgești, Topliceni, Puiești). 

Referitor la amplasamentul stațiilor de autobuz de pe raza comunei , vă 
aduc la cunoștință că am primit aviz negativ din partea Serviciului Poliției Rutiere 
Buzău motivat de lipsa acordului de la Consiliul Județean Buzău în calitate de 
administrator al drumului județean și lipsă certificat de urbanism. De asemenea 
se specifică faptul că nu sunt amplasate cu respectare reglementărilor legale în 
vigoare , adică să nu fie amplasate la mai puțin de 50 m de intersecție, etc. Vom 
continua acțiunea de avizare , poate ne vor sprijini și cei de la Consiliul Județean . 

Alte proble din comună: 
Avem reclamații pentru construcția domnului Dănilă Stelică, care s-a întins 

cu terasa pe domeniul public. Am încercat să discutăm omenește să rezolvăm 
problema pe calea amiabilă. Dar nu s-a putut. Am fost acuzată că am o problemă 
cu afacerea lor. Mi-a solicitat să le spun celor care au făcu reclamația să și-o 
retragă. Eu nu pot să fac acest lucru. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: eu zic că se rezolvă problema 
pe cale amiabilă. 

Doamna Primar: În cazul domnului Dănilă Gigi și-a făcut streașina pe 
domeniu public. Am reclamații de la o uliță întreagă . Am discutat cu dânsul și a 
spus că va rezolva problema. 

La proiectul cu gazele, fostul primar a încheiat trei contracte: pentru studiul 
topo, studiu geo și pentru S.F. 

Studiul TOPO cu viza OCPI a fost plătit deja. Dar nu putem să-l folosim 
pentru că nu este ce trebuie. Era doar pentru comuna Puiești , acum dacă facem 
parteneriat este altceva. Studiul geo l-am dat unui specialist să vadă dacă poate fi 
folosit. Mi-a trimis în scris neconcordanțele identificate. În acest studiu se vorbește 
la un moment dat despre clădiri, despre modernizare drumuri de inters local, în 
concluzie nu este ceea ce trebuie, motiv pentru care nici nu l-am plătit. Studiul 
topo trebuie refăcut pe noua propunere și oferta este undeva la 48.750 lei.  

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

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care 
comuna PUIEȘTI este membru asociat-inițiator primar: Rodica Bârlă 
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Dacă nu sunt observaţii la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”  de către cei 12 
consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 
 2.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității de către UAT 
Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-
2023-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 12 voturi „pentru”  de către cei 12 
consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 

3.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 obținut 4 voturi ”pentru” (Păun Costel, Bălăceanu 
Nicolae, Jugănaru Florentin și Ion Dumitru)  și 8 ”abțineri”, astfel că proiectul de 
hotărâre a fost respins. 

Doamna primar Rodica Bârlă:Să corespondăm cu ATRAS-ul în sensul de a 
se găsi o altă posibilitate prin care putem da acordul pentru Baltă Albă, fără a mai 
face parte din ATRAS. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și 
Sport  în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de 
partener  în scopul promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de 
dezvoltare locală”,  Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității  ONG-urilor și 
partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 
local” -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 12 voturi „pentru”  de către cei 12 
consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 
-cererea nr.1210/02.03.2021 domnului Anghel Dorin-Bogdan prin care 

solicită închirerea unui apartament în blocul de locuințe proprietatea Primăriei 
comunei Puiești -12 voturi ”pentru”. 
 
 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  
 
 
 
 
 
 


