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Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

Numele autoritatii su institutiei publice – COMUNA PUCHENII MARI 
     Astazi 14.03.2023, data afisarii, comuna Puchenii Mari, anunta deschiderea 
procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului 
urmatorului act normativ: 

1. Proiect de hotarare nr. 17/14.03.2023  privind alegerea președintelui de ședinţă
pentru lunile martie - mai 2023

Paragraf descriptiv: 
Având în vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  si alin.(4) din  O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
      În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , 

Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz): 
- -Referatul de aprobare nr.3659/14.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai 2023;
-Raportul de specialitate nr.3660/14.03.2023 din cadrul aparatului de specialitate al
primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la
Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă   pentru lunile martie - mai 
2023 ; 
- textul complet al proiectului actului repectiv.
Documentatia poate fi  consultata:

- pe pagina de internet a institutiei www.pucheniimari.ro;
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova;
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la 

registratura institutiei.

2. Proiect de hotarare 18/14.03.2023  privind  rectificarea bugetul local al
Comunei Puchenii Mari pe anul 2023.

Paragraf descriptiv: 



      Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
-In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023  nr.  368/19.12.2022 , Decizia
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023, Decizia
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice
nr.4517/28.12.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor
Publice nr.2775/23.02.2023 si HCJ nr.32/17.02.2023, conform adresei
nr.3658/14.03.2023 a Scolii Gimnaziale , comuna Puchenii Mari;
Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz):
- referat  de aprobare nr.3661/14.03.2023, al Primarului Comunei Puchenii Mari;
- raport de specialitate al Serviciului financiar contabil nr. 3662/14.03.2023;
- avizul secretarului comunei;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari;
- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala;
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
     In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
- textul complet al proiectului actului repectiv.
Documentatia poate fi  consultata:

- pe pagina de internet a institutiei www.pucheniimari.ro;
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova;
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la 

registratura institutiei.

3.Proiect de hotarare 19/14.03.2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Renovare energetica 
moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 si B4, comuna 
Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 
1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale
multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor
rezidențiale multifamiliale;
Paragraf descriptiv:

Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 3665/14.03.2023 al primarului Negoi 
Constantin și al viceprimarului si  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil 
nr.3666/14.03.2023. 

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, 

lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz): 
Referatul de Aprobare nr. 3665/14.03.2023 al primarului Negoi Constantin și al 
viceprimarului si  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil 
nr.3666/14.03.2023. 
Documentatia poate fi  consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.pucheniimari.ro;



- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova;
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la

registratura institutiei.

4.Proiect de hotarare 20/14.03.2023 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Renovare integrata blocuri 
IAS si A6, Comuna Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-25, finanțat în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - 
Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - Renovarea integrată (consolidare 
seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale; 
Paragraf descriptiv: 

Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 3667/14.03.2023 al primarului Negoi 
Constantin și al viceprimarului si  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil 
nr.3668/14.03.2023. 

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale, 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, 

lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Documentatia aferenta proiectului de act normative  include(dupa caz): 
Referatul de Aprobare nr. 3667/14.03.2023 al primarului Negoi Constantin și al 
viceprimarului si  Raportul de specialitate al Serviciului financiar contabil 
nr.3668/14.03.2023. 
Documentatia poate fi  consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.pucheniimari.ro;
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova;
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere  depusa la 

registratura institutiei.
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