
        ROMÂNIA 
           Judeţul Buzău 
   Primăria comunei Puieşti 
     Nr.133 din 26.08.2020 
 

A N U N Ţ 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică 

  
 
 Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică extraordinară în 
ziua de 31.08.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti 
cu următoarea ordine de zi:  

1.Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă–inițiator 
primar: Florin-Iulian Leaua 

2. Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Petrescu Mihăiță–
inițiator primar: Florin-Iulian Leaua 

3.Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Nicola Dănuț–inițiator 
primar: Florin-Iulian Leaua 

4.Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Stan Costel–inițiator 
primar: Florin-Iulian Leaua 

5.Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței unor comisii de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Puiești ca urmare a validării 
mandatelor de consilier local a domnilor Petrescu Mihăiță , Nicola Dănuț și 
Stan Costel–inițiator primar: Florin-Iulian Leaua 

6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării a-III-a a bugetului 
local  de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020–inițiator primar: Florin-Iulian 
Leaua 

7.Proiect de hotărâre privind  execuţia bugetului local al comunei Puieşti 
pe trimestrul II al anului 2020–inițiator primar: Florin-Iulian Leaua 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de 
dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , 
judeţul Buzău–inițiator primar: Florin-Iulian Leaua 

9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, 
județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes 
Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri 
de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții–
inițiator primar: Florin-Iulian Leaua 

10. Aducerea la îndeplinire prin înregistrare și comunicare a Ordinelor 
Prefectului nr.528 și 529/2020 privind constatarea încetării de drept înainte 
de expirraea duratei normale a acestora, a mandatelor consilierilor locali 
Jugănaru Corina și Bârlă Rodica și declararea ca vacante a locurilor ocupate 
de aceștia în cadrul Cosniliului Local Puiești. 

11. Diverse. 
 

Secretar  General al Comunei, 
Vali Voicu 

 


