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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 modificată prin HCL 
nr.47/31.10.2016 
 COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIALĂ, BUGET FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
ŞI PRIVAT AL COMUNEI , AGRICULTURA, GOSPODĂRI COMUNALĂ, 
PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ, este una dintre cele 
trei comisii şi a desfăşurat o activitate bogată menită să contribuie la 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Local Puieşti, întrunindu-se 
în şedinţe lunar. 
 Comisia de specialitate și-a desfășurat activitatea în anul 2018 în 
următoarea componență: 
-Jugănaru Corina-președinte 
-Stanciu Ionel-secretar 
-Buzăianu Emil-membru 
-Stanciu Constantin-membru 
-Păun Costel-membru 
 Lucrările comisiei s-au desfășurat premergător ședințelor ordinare 
ale Consiliului Local Puiești în anul 2018. 



 Toți membrii comisiei au avut intervenții referitoare la proiectele de 
hotărâre supuse dezbaterii și avizării acestora. 
 Principalele teme de dezbatere din cadrul ședințelor le-au constituit 
proiectele de hotărâre supuse avizării pe fond , care reglementau în 
principal următoarele: 
-aprobarea bugetului propriu al comunei și al instituțiilor subordonate 
consiliului local 
-stabilirea de impozite și taxe , alte activități economice 
-administrarea domeniului public și privat al comunei 
-cofinanțare proiecte și programe de interes local 
-programul de investiții publice pe anul 2018, etc. 
Dezbaterile din comisie pe temele supuse avizării precum și asupra 
rapoartelor  și informărilor din partea compartimentelor de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , au avut darul să 
conducă la adoptarea celor mai bune soluții în modul de cheltuire a 
banului public. 
 Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activității acestei 
comisii în concordanță cu principalele competențe recunoscute de lege 
ori stabilite de autoritatea publică locală. În fapt , membrii comisiei au 
avut un portofoliu mult mai variat și mai complex, îndeplinind și o 
funcție de reprezentativitate la nivelul Consiliului Local dar și o funcție 
de mediere /negociere pe probleme de interes general. 
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