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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 27.09.2021, ora 08,30 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.180/21.09.2021 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 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 rectificării a-II-a a bugetului local de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 
 2.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 

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești -inițiator primar: 
Rodica Bârlă 

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea de activităţii de deservire și transport-inițiator primar: 
Rodica Bârlă 

5.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” ,”f” din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ proiectele de hotărâre aflate la punctele 
1,3 se adoptă cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul 
consilierilor în funcție) iar cele de la punctele 2 și 4 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 Pană Ștefan  în total 13 consilieri locali 
din totalul de 13 consilieri locali câți compun Consiliul Local. 

Domnul președinte de ședință, consilier local Gavrilă Ioan-Mihail 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 
30.08.2021. 
 A fost aprobat cu 13 voturi ”pentru”. 
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Se trece la discutarea materialelor aflate pe ordinea de zi și care au fost 
înmânate domnilor consilieri în timp util pentru a fi studiate. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: Am primit ceva bănuți și i-am 
relocat. În linii mari s-a modificat din nou lista de investiții. 

Domnul Leaua Stănel: au fost alocați la capitolul drumuri. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: am văzut că a dispărut parcul 

ca investiție și banii au fost duși la drumuri. 
Domnul Leaua Stănel : s-au dus pe cele două noi poziții din lista de invetiții, 

respectiv modernizare drumuri etapa II și III. 
Doamna primar: Intenționăm depunerea a două proiecte prin Programul 

Anghel Saligny. 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: nu mergea să rămână cele 

două proiecte 12,85 km și 21,062 km cum au fost aprobate inițial? 
Doamna primar: nu. Proiectul de 12,85 km nu este prevăzut cu șanțuri 

dalate și nu se mai primesc astfel de proiecte iar 21,062 este foarte mare și nu 
poate fi acceptat la finanțare în această formă. Fiecare comună are prealocată o 
sumă conform legii.  

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: în linii mari sunt de acord, dar 
mă abțin de la vot pentru că și data trecută am procedat la fel. 

Doamna primar: referitor la proiectul de hotărâre privind însușirea 
Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea de activității de deservire și transport, vin cu propunerea de a angaja prin ACOR pe perioadă determinată de 
două luni, un șofer profesionist entru autogreder care să ne rezolve situația 
drumurilor. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: am văzut că a făcut treabă 
bună. 

Doamna primar: la Nicolești am terminat iar la Puieștii de Jos lucrarea este 
în derulare, mai rămâne și la Măcrina. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: foarte frumos cu reciclabilele. 
Să înțeleg că se renunță la contractul cu RER? 

Doamna primar: în niciun caz. Toată acțiunea este pentru a încerca să ne 
apropiem de procentul impus de lege. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: și care este obiectivul anul 
acesta? 

Doamna primar: 50 % din cantitate . 
Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: la Dăscălești este foarte frumos 

gardul de la Biserică. 
Doamna Primar: este făcut de domnul Ralea Nicușor. La Nicolești, la fel, nu 

este investiție de la bugetul local ci este făcut cu ajutorul SC ILIAGRO SRL. Vă rog 
să transmiteți oamenilor din sat că nu Primăria a investit. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: este un lucru foarte frumos. În 
fiecare an am pus bani pentru parohii. 

Preotul Mirel ar fi spus că microbuzele vor fi închiriate duminica pentru a 
aduce enoriașii la Puieștii de Jos. 

Doamna primar: nu se pune o astfel de problemă. 
Domnul consilier local Dîrdîiac Remus-Valentin: la baza sportivă trebuie 

schimbate bateriile, chiuvetele. 
Doamna primar: domnule Dîrdîiac, trebuie schimbate mai multe, stați 

liniștit că le vom rezolva. 
 

Domnul președinte de ședință Gavrilă Ioan-Mihail : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 
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Dacă nu sunt observații la acest punct din ordinea de zi, supun la vot 
proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”  și o abținere 
(domnul consilier local Manea Adrian-Florin) de către cei 13 consilieri locali 
prezenți la ședință. 
 
 2.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. 
 

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești -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 însușirea Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea de activității de deservire și transport-inițiator primar: 
Rodica Bârla 
 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. 
 
 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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