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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 26.02.2021, orele 10,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.51/19.02.2021 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 domnul consilier local 
Manea Adrian-Florin, fiind plecat 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 2021-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul 
Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul 
Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul 
”Așezăminte culturale”  , program derulat de Compania Națională de Investiții -
inițiator primar: Rodica Bârlă 

3.Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi 
programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei 
Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-2024-inițiator primar: Rodica Bârlă  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și 
Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la 
care comuna Puiești este membru asociat-inițiator primar: Rodica Bârlă 

5.Diverse:Decizia nr.12/27.01.2021 a Curții de conturi , de prelungire a 
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.23/22.06.2015 

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) ”f” din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi la  
punctul 4 se adoptă cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul 
consilierilor în funcție)  iar cele de la punctele 1-3 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 prezenţi 12 
consilieri locali. A absentat motivat domnul consilier local Manea Adrian-Florin, 
fiind plecat din localitate  
 Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile 
FEBRUARIE 2021-APRILIE 2021 în persoana domnului Dîrdîiac Remus-Valentin. 
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A fost adoptat cu 12 voturi ”pentru” de către cei 12 consilieri locali prezenți la 
ședință. 

Domna Primar: înainte de aprobarea ordinii de zi, vin cu propunerea 
motivată de retragere de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, 
extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, 
județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes 
Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte culturale”  , program 
derulat de Compania Națională de Investiții. Motivul este acela că nu sunt 
mulțumită de felul cum a fost proiectată. În această zonă am în vederea 
construirea unui parc  cu spații de joacă pentru copii. Așa cum este proiectată nu-
mi permite realizarea acestui nou proiect.  

Domnul consilier local Bălăceanu Nicolae: de ce a prelungit construcția în 
lateral? 

Doamna primar: nu cunosc motivele, dar așa cum este pe plan îmi ia spațiul 
dintre cămin și școală. Vreau o altă soluție care să permita și construirea unui 
parc cu spațiu de joacă pentru copii.  

Domnul președinte de ședință Dîrdîiac Remus-Valentin:Supun votului 
dumneavoastră ordinea de zi astfel cum a fost modificată prin retragerea de pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 2 .Cine este pentru aprobarea 
ordinii de zi ?  
 Ordinea de zi modificată a fost aprobată cu 12 voturi „pentru” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din  data 
de 25.01.2021 
 Au fost aprobate 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:  Legat de proiectul cu gazele, știu că am zis că ne asociem 
cu  ADI PROGAZ  2020 și nu cu Ciorăști. Am discutat cu domnul Tănase Lucian 
care mi-a spus că pe lângă cele două asocieri Puiești, Vîlcelele și Baltă Albă  și  
Movila Banului, Costești și Ținetești s-a mai făcut o asociere pe partea Nehoiu. 
Acest lucru nu este convenabil pentru noi. Pe de altă parte  Balta Albă și Vîlcelele 
se retrag din Progaz și se asociază cu Gradiștea, județul Brăila. 

În aceste condiții am decis să mergem în parteneriat cu Ciorăști, Nămoloasa, 
Măicănești, Nănești cu racordare la Nămoloasa. 

În acest sens am transmis către TRANSGAZ o cerere comună pentru 
obținerea avizului de principiu pentru racordarea la sistemul național de transport 
gaze naturale. Așteptăm răspunsul. 

Avem plătit Studiul Topo cu viza OCPI , l-am dat la verificat să vedem dacă 
poate fi folosit pentru că în vechiul proiect era prevăzută racordarea la 
Ghergheasa și doar pentru Puiești. Acum este vorba despre un parteneriat între 5 
UAT-uri. Momentan nu ne retragem din PROGAZ. Vedem ce se întâmplă. 

Avem primită de la Consiliul Județean Buzău o adresă cu privire la 
adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind amplasamentul stațiilor publice 
pentru traseele care tranzitează comuna și propunerile de modificare program 
transport. Pentru aprobarea amplasamentului stațiilor publice este nevoie de 
avizul poliției rutiere și a administratorului drumului. În ședința din luna martie va 
fi introdus pe ordinea de zi un astfel de proiect de hotărâre dacă în prealabil au 
fost obținute avizele prevăzute de lege. 

Legat de program, vă precizez că din cele trei trasee interjudețene doar două 
au fost scoase la licitație. Cea de la Rm.Sărat-Dăscălești , propun să fie scoasă la 
licitație sau să fie întegrată în celelalte două. Am cerut celui care are traseul până 
la 31.12.2021 , respectiv firma ELA , să putem modifica orarul cu introducerea de 
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curse provizorii pentru elevi pe perioada cursurilor școlare. La Dăscălești este 
problema, pentru că este nevoie să se ajungă și acolo. 

Domnul consilier local Nicola Dănuț: măcar o zi pe săptămână să ajungă și 
la Plopi.  

Doamna primar: voi discuta și acest aspect. 
Am primt o cerere pentru închiriere garsonieră de la doamna Sava Elena. 

Are închiriat un aparatament . Dacă își plătește la zi chiria sunt de acord să-i 
închiriez garsoniera.  

Doamna consilier local Trifan Liliana: trebuie avut în vedere să nu o 
transforme în depozit de lemne, pentru că în apartmanet are depozitate lemne de 
foc. 

Doamna primar: o să discut și o să vedem condițiile. În principiu , dacă 
sunteți de acord cu închirierea: 12 voturi ”pentru”. 

Legat tot de chirie, avem probleme cu anumiți chiriași. Este vorba despre 
Vișan Valentin care are restanță de 78.000 lei (chirie+dobânzi), Bunescu Laurențiu 
-8170 lei, Borcea Rodica-27.600 lei și Negoiaș Vasilica-12.900 lei. Nu au plătit 
niciun leu. Avem și hotărâre judecătorească și vă anunț că la data de 01.04.2021 
voi proceda la evacuarea acestora. Mai sunt și alte probleme la bloc. Este vorba 
despre sediul PNL , Asociația de vânătoare și spațiul pentru activitate comercială 
(frizerie) a domnul Ralea Georgel. Se va reglementa și această situație în 
contabilitate. 

Mai avem solicitări de la Parohiile de pe raza comunei pentru sprijin 
financiar  în anul 2021 pentru diverse lucrări. În funcție de bugetul pe anul 2021 , 
vom aloca sprijin financiar acestora.  

În ceea ce privește Decizia nr.12/27.01.2021 a Curții de Conturi , de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 
nr.23/22.06.2015 , vă anunț că în luna ianuarie 2021 , reprezentanții Curții de 
Conturi au întreprins o acțiune de verificare a modului de aducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse. Toate măsurile au fost duse la îndeplinire cu excepția măsurii 
referitoare la recuperarea sumelor de la SC OPTIM HEALTH SRL (atât Primăria cât 
și Scoala gimnazială Puiești au avut relații contractuale cu această firmă având ca 
obiect prestarea de servicii în domeniul securității și sănătății în muncă) pentru 
care Comuna Puiești se află în instanță. Școala gimnazială Puiești a pierdut în 
instanță procesul pentru  de recuperarea  sumelor considerate de Curtea de 
conturi ca fiind ilegal plătite.   

Vedem ce se întâmplă și în cazul Primăriei și vom lua măsurile care se 
impun.  

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

1.Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi 
programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei 
Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-2024-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. 

 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și 

Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la 
care comuna Puiești este membru asociat-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. 
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 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


