
Pagina 1 din 5  

ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul Local Puieşti 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 30.08.2021, ora 09,00 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Puieşti 
 

 Astăzi, data de mai sus , prin Dispoziţia nr.167/24.08.2021 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 Dumitru Ion 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 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită-
inițiator primar: Rodica Bârlă 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 
hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Puiești-
inițiator primar: Rodica Bârlă 

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării unui imobil -
teren  în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , 
judeţul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă 

4.Prezentarea Deciziei nr.15/23.07.2021 emisă de Camera de Conturi 
Buzău pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Procesul 
verbal anexă la Raportul de audit financiar, înregistrat la entitate sub 
nr.3981/29.06.2021. 

5.Diverse, după cum urmează: 
-adresa nr.BZ 241/10.08.2021 de la ADS – Serviciul Fond Funciar, 

Biroul Coordonare Reprezentanțe Teritoriale ,Reprezentanța Teritorială 
Buzău prin  care solicită înscrierea în Registrul Agricol și administrația 
fiscală a Circumscripției Sanitar Veterinare Puiești motivat de faptul că 
acestea se află în proprietatea statului român și în administrarea ADS 
conform HG nr.446/1999,Legii nr.387/2005 ,Legii nr.111/2005. 

-cererea doamnei Mărgineanu Bianca înregistrată la 
nr.5200/24.08.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești. 

-cererea doamnei Dediu Mihaela Marcelica înregistrată la 
nr.5142/20.08.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești. 

-cererea doamnei Borcea Rodica înregistrată la nr.5141/20.08.2021 
prin care solicită închirierea unui apartament la blocul de locuințe 
proprietatea UAT Comuna Puiești. 
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-cererea domnului Nițu Eugen înregistrată la nr.4981/12.08.2021 
prin care solicită închirierea unui apartament la blocul de locuințe 
proprietatea UAT Comuna Puiești.  

-cererea doamnei Uță Ionica (domiciliată în Rm.Sărat) înregistrată la 
nr.4633/27.07.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești motivat de faptul că lucrează 
pe raza comunei 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.(3) , lit.”g” ,”i” din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ proiectele de hotărâre aflate la 
punctele 1,2,3 se adoptă cu votul majorității absolute (jumătate plus unu 
din numărul consilierilor în funcție). 

Doamna Vali Voicu –secretarul general comunei: Bună ziua domnilor 
consilieri. Din totalul de 13 membri ai consiliului local sunt prezenţi 12 
consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali câți compun Consiliul Local 
absentând motivat domnul consilier local Dumitru Ion fiind plecat din 
localitate. 

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 12 voturi „pentru” .  
 Supun votului dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din  
data 30.07.2021. 
 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 proiectul de hotărâre privind 

dezmembrarea suprafeței de 186 m.p. de la Căminul Cultural , menționez 
că este aceeași suprafață care a fost alipită anul trecut. Nu am fost de acord 
cu acest proiect . Sunt de părere că trebuie să profităm de această 
suprafață și să facem altceva. O vom alipi la terenul de la Școală cum a fost 
inițial. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: Am votat ”pentru” data 
trecută motiv pentru care acum mă abțin. Știu că este un alt proiect și că 
este în beneficiul comunei. 

În continuare doamna primar dă citire Deciziei nr.15/23.07.2021 
emisă de Camera de Conturi Buzău pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate și consemnate în Procesul verbal anexă la Raportul de audit 
financiar, înregistrat la entitate sub nr.3981/29.06.2021  

După prezentarea acesteia ia cuvântul domnul consilier local Manea 
Adrian-Florin: referitor la punctul 1 din Decizie D-na Mariana Iuga să 
calculeze la zi pentru ACBOC ca să poată plăti diferența constatată de 
Curtea de Conturi. 
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Referitor la punctul 2: lucrarea de canalizare nu s-a finalizat iar 
sumele considerate ca plătite în plus vor putea fi recuperate din 
următoarele situații de plată. 

Referitor la punctul 3 plata unor drepturi salariale peste valoarea 
indemnizației lunare a viceprimarului acordate secretarului general al 
comunei și șefului birou contabilitate , la fel se vor recupera în condițiile 
legii. 

Consider că nu au fost înregistrate deficiențe majore care nu pot fi 
rezolvate. 

Doamna primar dă citire adresei de la ADS București-reprezentanța 
Teritorială Buzău prin  care solicită înscrierea în Registrul Agricol și 
administrația fiscală a Circumscripției Sanitar Veterinare Puiești motivat de 
faptul că acestea se află în proprietatea statului român și în administrarea 
ADS conform HG nr.446/1999,Legii nr.387/2005 ,Legii nr.111/2005. 

Doamna secretar general al comunei : 
- imobilul teren și construcții solicitat de ADS face parte din domeniul 

public al Comunei Puiești conform H.G. nr.1348/2001/22.08.2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Buzău,  anexa 60, poziția 153. Acest lucru 

le-a mai fost comunicat prin adresa nr.1137/01.04.2016 ca răspuns la 
adresa dumnealor nr.104/18.03.2016 prin care au solicitat starea fizică și 
situația juridică a imobilului Circumscripția Sanitar Veterinară Puiești. 

- de asemenea , din verificările efectuate în arhiva primăriei a reieșit că 
nu deținem documente din care să rezulte că s-a urmat procedura 

prevăzută de  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 

juridic al acesteia în vigoare până la apariția O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu privire la trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului. Acest 

lucru se putea realiza conform art.9 din Legea nr.213/1999, la cererea 

Guvernului, prin  hotărâre a Consiliului Local Puiești.   
Numai în aceste condiţii putea interveni o hotărâre de trecere  a 

bunurilor  din domeniul public al statului  în cel privat , cum este H.G. nr. 

661/2004  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

446/1999 privind aprobarea concesionării unor activități sanitare 

veterinare publice de interes național și a unor bunuri proprietate publică a 

statului, precum și pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din 

domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării 

acestora, la care ADS face referire. 

Având în vedere aspectele semnalate , le vom comunica faptul că nu 
putem da curs solicitării  privind înscrierea în Registrul agricol și la 

administrația fiscală a imobilului și terenului aferent Circumscripției 

Sanitar Veterinare Puiești atâta timp cât acest se află în domeniul public al 
comunei Puiești. 

Doamna primar: Referitor la cererile pentru închirierea unor 
apartamente menționez că sunt două disponibile . Mi-am asumat și unul 
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deja l-am închiriat doamnei Borcea având în vedere situația familială a 
acesteia , i-am luat și angajament de plată .Un alt caz social ar mai fi al 
doamnei Dediu Mihaela -Marcelica. 

Domnul consilier local Manea Adrian-Florin: cel mai bine este 
efectuarea unor anchete sociale care să reflecte situația solicitanților.  

Pentru ședința următoare aș dori să fie prezentate: contractul de 
modernizare a drumurilor de interes local 12,85 km și contractul cu 
pietruirea .Mă interesează la cel nivel de realizare suntem cu contractul de 
modernizare a drumurilor. 

Domnul președinte de ședință Gavrilă Ioan-Mihail : Dacă nu mai sunt 
intervenții  supun aprobării: 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită-
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 12 voturi „pentru”  de către cei 
12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 
hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei 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 12 voturi „pentru”  de către cei 
12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării unui imobil -
teren  în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , 
judeţul Buzău-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 11 voturi „pentru”  și o abținere 
(domnul consilier local Manea Adrian-Florin) de către cei 12 consilieri locali 
prezenți la ședință. 

-cererea doamnei Mărgineanu Bianca înregistrată la 
nr.5200/24.08.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești-respinsă cu 12 voturi 
”împotrivă”  

-cererea doamnei Dediu Mihaela Marcelica înregistrată la 
nr.5142/20.08.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești.-12 voturi ”pentru” 

-cererea doamnei Borcea Rodica înregistrată la nr.5141/20.08.2021 
prin care solicită închirierea unui apartament la blocul de locuințe 
proprietatea UAT Comuna Puiești-12 voturi ”pentru” 

-cererea domnului Nițu Eugen înregistrată la nr.4981/12.08.2021 
prin care solicită închirierea unui apartament la blocul de locuințe 
proprietatea UAT Comuna Puiești-respinsă cu 12 voturi ”împotrivă”- nu 
reprezintă un caz social 

-cererea doamnei Uță Ionica (domiciliată în Rm.Sărat) înregistrată la 
nr.4633/27.07.2021 prin care solicită închirierea unui apartament la blocul 
de locuințe proprietatea UAT Comuna Puiești motivat de faptul că lucrează 
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pe raza comunei Puiești.-respinsă cu 12 voturi ”împotrivă”- domiciliul pe 
raza mun. Rm.Sărat și nu reprezintă un caz social. 
 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, 
     Gavrilă Ioan-Mihail                                             Vali Voicu  
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