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 În conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.(3) din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Comisiile de specialitate în 
principalele domenii de activitate ale Consiliilor Local au obligaţia să 
prezinte un raport anual de activitate , care va fi făcut public prin grija 
secretarului comunei. 
 Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel 
local Consiliul Local Puieşti este compus din consilieri locali ,aleşi prin 
vot universal, egal, direct , secret şi liber exprimat ,în condiţiile legii , 
grupaţi în trei comisii de specialitate în principalele domenii de 
activitate conform Hotărârii nr.31/22.06.2016 
 Comisia pentru administrație publică locală , juridică , respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor , apărarea ordinii și liniștii publice , muncă 
și protecție socială , protecție copii, sănătate, este una dintre cele trei 
comisii şi a desfăşurat o activitate menită să contribuie la îndeplinirea 
atribuţiilor legale ce revin Consiliului Local Puieşti, întrunindu-se în 
şedinţe lunar. 
 În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri fiind 
aprobate prin emiterea avizului favorabil pentru fiecare caz în parte. 
 Materialele prezentate Comisiei juridice  au vizat ca problematică 
în anul 2018: 
-utilizarea fondului de rulment  
-stabilirea impozitelor şi taxelor locale  
-aprobarea bugetului local pentru anul 2018, a contului de execuţie pe 
anul 2017 
-aprobarea programului de investiţii pentru anul 2018 
-aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate 
al primarului comunei Puieşti 



-stabilirea criteriilor de evaluare venituri conform Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat,  
 -aprobare documentații tehnice pentru lucrări de investiții, etc.  
 În perioada analizată Comisia pentru administrație publică locală , 
juridică , respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor , apărarea ordinii și 
liniștii publice , muncă și protecție socială , protecție copii, sănătate a 
desfăşurat o activitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local şi cu respectarea 
prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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