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ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 30.07.2021, orele 09,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.154/23.07.2021 a Primarului 
comunei Puieşti a fost convocată  şedinţa ordinară a Consiliului local Puieşti. 
 La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenţi 10 consilieri locali din totalul 
de 13 câți compun Consiliul Local. Au absentat motivat domnii consilieri locali 
Jugănaru Corina, Pană Ștefan, Vasilache Florența-Paula, fiind plecați din 
localitate. 

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 execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe 
trimestrul II al anului 2021-inițiator primar: Rodica Bârlă 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești 
pentru anul 2021 

3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 2021-inițiator 
primar: Rodica Bârlă 

4.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 1,2 se adoptă 
cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul consilierilor în 
funcție) iar cel de la punctul 3 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 10 consilieri locali din 
totalul de 13 consilieri locali câți compun Consiliul Local absentând motivat 
domnii consilieri locali Jugănaru Corina, Pană Ștefan, Vasilache Florența-Paula, 
fiind plecați din localitate. 

Domnul președinte de ședință , consilier local Dumitru Ion preia conducerea 
lucrărilor . 

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea 
ordinii de zi ?  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 10 voturi „pentru” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din  
data 11.06.2021. 
 A fost aprobat cu 10 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. 
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Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: Rog pe domnul contabil să 

detalieze în ceea ce privește proiectul de hotărâre privind virarea de credite. 
Domnul Leaua Stănel-șef birou contabilitate: de la capitolul administrație , 

cheltuieli de personal am luat suma de 60.000 lei .Acest lucru a fost posibil 
întrucât avem posturi vacante care au fost bugetate pentru un an întreg .Acestea 
nu au fost ocupate și de aici și economia sumei . 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: la sănătate s-a suplimentat cu 
15.000 lei. 

Domnul Leaua Stănel-șef birou contabilitate : sunt bani pentru încălzire, am 
prevăzut această sumă pentru că îmi dă posibilitatea legea. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: la capitolul 67 -Cultură am 
văzut că s-a diminuat terenul de sport. De asemenea am văzut că se intenționează 
achiziționarea unui microbuz  iar ca sursă de finanțare diminuarea poziției 
autoutilitarei. 

Domnul Leaua Stănel: Rămâne și achiziționarea unei autoutilitare și a unui 
microbuz. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: am văzut că s-au luat bani de 
la dezvoltarea localității respectiv 250,00 mii lei , 55,000 mii lei,160,00 mii lei de 
la gaze. 

La cap.84 Transporturi, acum lucrarea de 12,85 km este ruptă în două:0, 
modernizare și pietruire. 

Domnul Leaua Stănel: Am avut Curtea de Conturi și am zis să fie mai 
detaliat, adică fiecare investiției să fie individualizată. Până acum se mergea la 
comun. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: În linii mari, când am votat 
lista de investiții în luna aprilie am votat :”Modernizare drumuri de interes local 
12,85 km”. Țin minte că pentru 12,85 km există un contract. S-a renunțat la 
bugetare? Bugetăm acum o nouă investiție , respectiv pietruirea?  

Domnul Leaua Stănel: nu este o investiție nouă, v-am explicat toți banii 
erau la grămadă și modernizarea și pietruirea. Acum doar le individualizăm. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin :Poate dacă știam că este așa 
nu votam atunci. 

Doamna primar Bârlă Rodica : Nu s-a renunțat la contract. Avem banii 
pentru stratul doi la ce s-a turnat până acum. În continuare cele două proiecte de 
modernizare drumuri 12,85 km, respectiv.21,062 km se află pe lista sinteză. 

Pentru pietruire este un alt contract. Trebuia intervenit pentru că drumurile 
erau pline de gropi. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: având în vedere aspectele 
semnalate , o să mă abțin de la vot. Și vreau să vă mai întreb unde este autogrederul? 

Doamna primar Bârlă Rodica: Este la reparat. A trebuit să-i cumpărăm 
gheare, lame pentru a-l putea folosi. 

Domnul președinte de ședință Dumitru Ion : Dacă nu mai sunt intervenții  
supun aprobării: 

1.Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe 
trimestrul II al anului 2021-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 10 voturi „pentru”  de către cei 10 
consilieri locali prezenți la ședință. 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare de la un 
capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești 
pentru anul 2021 . 
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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 7 voturi „pentru” și 3 abțineri (s-au 
abținut de la vot domnii consilieri locali Manea Adrian-Florin, Nicola Dănuț, Petre 
Stelian)  de către cei 10 consilieri locali prezenți la ședință. 

 
3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 2021-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 10 voturi „pentru”  de către cei 10 
consilieri locali prezenți la ședință. 
  
 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, 
          Dumitru Ion                                                  Vali Voicu  
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