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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA                                                                                       
COMUNA PUCHENII MARI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale și măsurile 

propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, 
județul Prahova, pentru anul 2022 

 
Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova; 
Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii , domnul Negoi 

Constantin şi Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea Planului anual 
de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea programului 
social la nivelul comunei Puchenii Mari județul Prahova, pentru anul 2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 112, alin. (3), lit. b) și art. 118, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 
292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3, alin. (2), lit. b), art. 5 din Anexa nr.3 din Regulamentul cadru de organizare 
și funcționare al al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul 
comunelor, aprobată prin H.G. nr. 797/2017, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând act de: 
-avizul Comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 ale Consiliului Local al comunei 
Puchenii Mari, judeţul Prahova; 
-Avizul secretarului general al comunei PucheniiMari, județul Prahova; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari judeţul Prahova, adoptă 
prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale și 
măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei 
Puchenii Mari, județul Prahova, pentru anul 2022, conform Anexei, care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
  
Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată și înaintată autorităţilor și persoanelor 
interesate prin grija secretarului general al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova. 
    
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

NEGOI CONSTANTIN 
 
 
 



 
 
 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ȘI MASURIL PROPUSE  PENTRU 

REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL PENTRU ANUL 2022 
 

 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE se elaborează de 
către autoritățiile publice locale, prin COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
(SPAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
de asistență socială și a structurii orientative de personal. 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ funcționează ca un 
compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, fără personalitate 
juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor 
persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE cuprinde masuri specific de îmbunătățire a 
Sistemului de Asistenta Socială, date detaliate privind numarul și categoriile de 
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi infiintate, 
programul de contactare a serviciilor de la furnizorii private, programul de 
subvenționare, bugetul estimate și sursele de finanțare, propuneri elaborate de 
Compartimentul de asisteță socială reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor 
factorilor analizați în procesul de realizare si dezvoltare a unui sistem coerent, 
adaptat nevoilor locale ale comunei Puchenii Mari. 

 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE ACTIUNE 
 

În cadrul COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – comuna Puchenii 
Mari, măsurile de asistență socială se realizează consecvent și cu prioritate în 
favoarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate sau susceptibile de a devenii 
social – dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situației de dificultate și 
atenuare a consecințelor acesteia, precum și pentru menținerea unui nivel decent de 
viata al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin suplimentar constand în 
prestații și servicii sociale.  

 
Acestea reprezinta ansamblul de activitati realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familial sau de grup, în 
vederea prevenirii si combateriii riscului de excluziune sociala și crestere a incluziunii 
sociale. Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în 
forme/structuri diverse, în funcție de specificul activitații/ activităților derulate și de 
nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari. 

Serviciile sociale au caracter proactive si presupun o abordare integrata a 
nevoilor persoanei, în relatie cu situatia socio-economică, starea de sănătate, nivelul 
de educatie și mediul social de viata al acesteia. Toate aceste măsuri sunt centrate 
pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor 
și libertăților proprii, dreptul la opinie și libera alegere a măsurii sociale potrivita 
fiecărui caz. 
 

În vederea facilitatii accesului la aceste măsuri, în desfasurarea activității 
serviciului    se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a 



informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care poate apela, dar în 
acelasi timp dezvoltarea unei relații nu numai informaționale cu cetătenii, ci și 
stimulative și participative. 

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are 
desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combatere a 
acestora prin educarea și informarea adecvata a tinerilor și familiilor în ansamblul lor. 
 

OBIECTIVUL GENERAL 

Înfinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul 
localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 
creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nedescriminare şi dreptul la o viaţă demnă 
pentru toţi locuitorii comunei PucheniiMari în conformitate cu prevederile art. 112 
alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a 
sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infinţate, programul 
de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 
finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru 
dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Puchenii Mari. 
 

GRUPURI ŢINŢĂ 
 

Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse 
prin Planul anual de acţiune: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate; 
B. Persoane vârstnice; 
C. Persoane cu handicap; 
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 
E. Persoane fără adăpost; 
F. Alte persoane aflate în risc social 

 
 

BENEFICII SOCIALE 
 
1. VENITUL MINIM GARANTAT 
 

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza 
Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare se efectuează de către 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova. La şfârşitul anului 2021 
se află în plată 21 dosare având un număr total de 36 persoane. 

Din fonduri de la bugetul de stat se plătesc ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma necesară privind plata acestora 
fiind prevăzută în bugetul anului 2021. 
 
2. INDEMNIZAŢIA ŞI PLATA ASISTENŢILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU 

HANDICAP GRAV 
 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se 
acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 



ulterioare şi Ordinul nr.  794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a 
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap 
grav, precum şi adultul cu handicap grav sau  reprezentantului său legal. 

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a 
monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încăt aceştia să 
primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni 
fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod 
normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, 
integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza 
evaluării socio-psiho-medicale, la un  asistent personal. 

În prezent avem un număr de 100 persoane cu handicap grav cu drept de 
însoțitor, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul 
de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea 
Consiliului Judeţean Prahova, sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute 
în bugetul local. 

In prezent în evidența Primariei comunei Puchenii Mari sunt un număr de 45 
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav si 54 indemnizatii de însotitor. 

Şi în bugetul anului 2021 au fost prevăzute sumele necesare plăţii 
indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav. 
 
3. AJUTOARELE DE URGENŢĂ ŞI AJUTOARELE DE ÎNMORMÂNTARE 
 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza 
Legii nr.416/2001, modificată și completată, precum și a Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Puchenii Mari. 
 
 
 
4. ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI 
 

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un 
venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de 
până la 18 ani. În anul 2021 au fost în plată în medie un număr de 18 de dosare. 
Sumele necesare plăţii acestor drepturi se  asigură de la Bugetul de Stat prin 
Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, Prahova.  

În prezent un număr de 14 familii beneficiază de alocație pt susținerea 
familiei. 
 
5. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 
 

Conform prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și H.G. nr. 1073/2021 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 
vulnerabil de energie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la 
bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.  

În anul 2021 au fost depuse un număr de 6 de cereri pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale, 43 cereri pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 



și/sau lichizi, dintre acestea 42 cereri beneficiază și de suplimentul de energie 
electrică. 
 
6. PROTECŢIA COPILULUI 
 

În baza prevederilor Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ca de exemplu, plasamentul familial, 
supraveghere specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea 
în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie.  

Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a judeţului Prahova, care analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură 
de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii cere se află cu măsură 
de protecţie specială, respectiv plasament familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea 
unui raport de vizită.  

Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi 
periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

7. SERVICII ACORDATE VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ŞI FAMILIILOR ÎN CARE 
SE AFLĂ COPII CU RISC DE ABANDON ŞCOLAR. 

 

În acest sens s-a constituit, potrivit Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Puchenii Mari, ECHIPA MOBILĂ PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE 
DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ. 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către funcționarii 
Compartimentului de asistenta sociala Puchenii Maricu scopul reabilitării şi 
reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţi 
de risc de abandon şcolar. 

 

8. PROTECŢIA COPILULUI CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 
 

Se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 691/2015 
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot 
beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 
dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice 
de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea 

Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părinteşti de către părinţii care 
urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambi părinţi 
sau părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte 
copilul urmează să plece la muncă în străinătate). 
 

 
9. MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CATEGORIILOR DE PERSOANE CELE MAI 
DEFAVORIZATE CARE BENEFICIAZĂ DE MESE CALDE PE BAZĂ DE TICHETE 
SOCIALE 
 
        Persoanele în vârsta de 75 ani împliniți, beneficiari de pensia minimă 
(800 lei/lunar) beneficiază potrivit art. 3, art. 4, alin (3) , lit. a) și b) și 
alin. (4) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 115 din 16 iulie 2020 privind 
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru mese calde acordate din fonduri externe 



nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, de 
tichete sociale pentru acordarea de masă caldă în cuantum lunar de 180 
lei. 
 
10. SPRIJIN EDUCAȚIONAL PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT DE HARTIE 
PENTRU STIMULAREA PARTICIPARII LA INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR 
PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE 

                   Conform art. 1, art. 2, din Legea 248 din 2015 privind stimularea 
participari la invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, republicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                                                                                                                                                                 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI PUCHENII MARI  
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  aprobarea bugetului local al 
comunei Puchenii Mari pe anul 2022 

      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 nr.317/28.12.2021 , Decizia 
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.11/05.01.2022, 
Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice 
nr.40/12.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a Finantelor 
Publice nr.91/31.01.2022,Decizia Directorului General al Directiei Generale a 
Finantelor Publice nr.111/03.02.2022,conform adresei Scolii Gimnaziale , comuna 
Puchenii Mari: 
-raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
-referat de specialitate; 
-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; 
 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta 
prezenta 

HOTARARE: 
 

 Art.1.Se aprobă  bugetul local al  comunei Puchenii Mari pe anul 2022, 
conform Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.Se aproba  bugetul  pe anul 2022 al unitatii de invatamant cu 
personalitate juridica Scoala Gimaziala Comuna Puchenii Mari finantata din 
bugetul local pentru sectiunea de functionare , conform anexei nr.2. 

Art.3.Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local 
pe anul 2022,conform anexei nr.3.  

Art.4. Anexele nr.1-3 sunt parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.5. Cu ducere  la  indeplinire a prezentei  hotarari  se  insarcineaza  
primarul comunei prin compartimentele de specialitate . 
         Art.6. Prezenta  hotarare  va  fi  adusa la  cunostinta  publica  prin  grija  
secretarului. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

NEGOI CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PUCHENII MARI

ANEXA NR. 1 

MII LEI
NR.
CRT DENUMIRE INDICATOR

COD 
CLASIFICATIE

buget 2022
BUGET 2022

1 Impozitul pe transf din proprietate 03.02.18 26,94 26,94
2 Impozit  pe cladiri PF 07.01.2001 300 300
3 Impozit si taxa pe cladiri PJ 07.01.2002 180 180
4 Impozit  pe teren PF 07.02.2001 162 162
5 Impozit si taxa pe teren PJ 07.02.2002 105 105
6 Impozit  pe teren extravilan 07.02.2003 140 140
7 Taxa judiciara de timbru 07.03. 70 70
8 Impozit pe spectacol 15 0
9 Impozit pe mijloacele de transport PF 16.02.02,01 435 435

10 Impozit pe mijloacele de transport PJ 16.02.02,02 120 120
11 Alte impozite si taxe 18.50.00 120 120
12 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05. 65 65
13 Alte venituri din proprietate (piata) 30.50.00 800 800
14 Venituri din prestari servicii 33.02.08 10 10
15 Venit din rep chelt execut silita 33.02.28 15 15
16 Alte venituri din prestari servicii (apa) 33.50.50 42 42
17 Taxe extrajudiciare timbru 34.02.00 3 3
18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.01.02 290 290
19 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 50 50
20 Alte venituri 36.50.00 4 4
21 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.01.00 0

SUBV BUGET STAT CENTRU VACCINARE 42,41,00 600 600

22
Subventii  de la bugetul de stat pt acordarea 
ajutorului de incalzire 42.34.00 50 50

43,02,34 160 160

23
Subventii  alocate din bugetul AFIR

43.31.00 0 0

24
Prefinantare Sume primite de la UE

48.04.03 0
25 Total venituri proprii 2022 3747,94 3747,94
26 Cote defalcate din impozitul pe venit 63% 04.02.01 1574 1574

27

Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale diferenta pentru asigurarea 
buget functionare comuna14% 04.02.04 2666 2666

28

sume repartizate din fondul l;a dispozitia CJ PH

04,02,05 0 0

29

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor - cheltuieli cf art 104/Lg educatiei 
nr.1/2011 (ch materiale)

11.02.02 350 350

30

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor -- drepturi asistenti personali si 
indemnizatii 11.02.02 2438,06 2438,06

31

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor - ajutor incalzire locuinta aj  social

11.02.02 0 0



32

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor --Legea 248/2015( tichete gradinita)

11.02.02 0 0

33

Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor - HG 904/2014 drepturi copii cu 
cerinte educationale CES 11.02.02 30 30

34

Burse

11,02,02 166 166

35

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale

11.02.06 2374 2374

36

TOTAL SUME DEFL SI COTE

9598,06 9598,06
37 total venituri 13346 13346
38 excedent 2021 10631 10631
39 total  buget cheltuieli 2022 23977 23977
40 total cheltuieli sectiunea functionare

41
Autoritati publice      Cap 51.02.03 

42 Cheltuieli  de personal salarii de baza 10.01.01 1422

43
indemnizatii platite unor persoane di afara 
unitatii 10.01.12 200

44 indenizatia de hrana 10.01.17 63

45
alte drepturi salariale in bani cm sup de unitate

10.01.30 20
46 vouchere de vacanta 10,02,06 25
47 contributia asiguratorie pt munca 10.03.07 51
48 total salarii primarie 1781 1781
49 59,4 24
50 CONTRIBUTIE fond handicap 24
51 furnituri de birou 20.01.01 20
52 materiale de curatenie 20.01.02 15
53 incalzit si iluminat 20.01.03 125
54 apa si salubritate 20.01.04 50
55 carburanti si lubrifianti 20.01.05. 150
56 piese schimb 20.01.06 150
57 posta si telecomunicatii 20.01.08 200

58
materiale si prestati de servicii cu caracter 
functional 20.01.09 100

59 uniforme si echipamente 20,05,01 50
60 alte obiecte de inventar 20,05,30 60
61 pregatire profesionala 20,13 10
62 delasari 20.06.01 20
63 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1200
64 reparatii 20,02 200
65 total bunuri si servicii primarie 2350 2350
66 Cap.54.02.05                                        
67 Alte servicii generale +fd.rezerva 200
68 total rezerva 200
69 Cap.54.02.50                              
70 dezinfectanti 20,04,04
71 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30
72 total 54,02,50 100 100
73 Cap 61.02 politie 
74 Cheltuieli  de personal salarii de baza 10.01.01 270
75 indenizatia de hrana 10,01,17 0



76
alte drepturi salariale in bani cm sup de unitate

10,01,30 27
77 vouchere de vacanta 10,02,06 8
78 contributia asiguratorie pt munca 10.03.07 12
79 total salarii politie 317,00 317
80 59,40 12
81 CONTRIBUTIE fond handicap 12
82 carburanti si lubrifianti 20.01.05. 15
83 piese schimb 20.01.06 25

84 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5

85 total bunuri si servicii politie 45 45

86
chelt  protectia civila si prot impotriva 
incendiilor 20,05,01 30

87 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 30
88 total chelt isu 60 60
89 65.02 invatamant 10,01,15 25
90 abonamente 25 0
91 furnituri de birou 20,01,01 15
92 materiale de curatenie 20,01,02 25
93 incalzit si iluminat 20,01,03 150
94 apa si salubritate 20,01,04 17
95 transport 20,01,07 125
96 posta si telecomunicatii 20,01,08 14

97
materiale si prestati de servicii cu caracter 
functional 20,01,09 10

98
Alte materiale si prestati de servicii cu 
caracter functional 20,01,30 0

99 dezinfectanti 20,04,04 15
100 alte obiecte de inventar 20,05,30 20
101 deplasari 20,06,01 3
102 pregatire profesionala 20,13 5
103 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 101
104 0
105 bunuri si servicii alocatie Sume din TVA 457 350
106 bunuri si servicii alocate din buget local (VP) 339 150
107 total bunuri si servicii invatamant 500 500
108 burse sociale 59,01 0
109 burse  merit tva 166
110
111 total burse 166 166
112 ces 57.02,01 30
113 total ces 30 30
114 tichete gradinita,tabara 57,02,03 115
115  total tichete gradinita , tabara 115
116 cap.67.02 0
117 salarii biblioteca 10.01.01 50
118 indenizatia de hrana 10,01,17 8

119
alte drepturi salariale in bani cm sup de unitate

10,01,30 8
120 vouchere de vacanta 10,02,06 2
121 contributia asiguratorie pt munca 10,03,07 2
122 total salarii biblioteca 70 70
123 59,40 2
124 CONTRIBUTIE fond handicap 2
125 furnituri de birou 20.01.01 3
126 materiale de curatenie 20.01.02 5
127 incalzit si iluminat 20.01.03 5
128 alte obiecte de inventar 20,05,30 5
129 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15
130 total bunuri si servicii biblioteca 33 33
131  67.03.07 cheltuieli camin cultural
132 INCALZIT SI ILUMINAT 20.01.03 15
133 materiale de curatenie 20,01,02 10
134 TRANSPORT 20.01.07 20



135 alte obiecte de inventar 20,05,30 5
136 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 40
137 total bunuri si servicii camin cultural 90 90
138 incalzit si iluminat 20,01,03 20
139 alte obiecte de inventar 20,05,30, 10
140 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 50
141 total baza sportiva 50 80
142 67.50.50 59,12 50
143 total culte 50 50
144 cap.68.05.02
145 salarii de baza 10.01.01 1500 271 necesar
146 indemnizatie de hrana 10,01,17 225

147
alte drepturi salariale in bani cm sup de unitate

10,01,30, 20
148 vouchere de vacanta 10,02,06 75

contributia asiguratorie pt munca 10,03,07 49
149 contributia buget local de 10 % 213
150 total salarii asistenti  pers ai pers handicap 1820,00 1820,00
151 indemnizatii pers handicap 57.02.01 862
152 total  indemnizatii pers handicap 862,00
153 59,40 75
154 CONTRIBUTIE  fond handicap 75
155 cap .68.15.01 57.02.01 0

156
total  subventii pt  incalzire si incalzire ajutor 
social3mii +5 mii cerere 0

157 cap, 68,50,50
158 salarii de baza 20.01.01 0
159 materiale de curatenie 20.01.02 0
160 incalzit si iluminat 20.01.03 0
161 apa si salubritate 20.01.04 0
162 transport 20.01.07 0
163 hrana 20,03,01 0
164 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 0
165 total cheltuieli 0 0
166 ajutor urgenta 57.02.01 200
167 total ajutor urgenta 200 200
168 cap. 68.06  programe tineret 59,08 100
169 cheltuieli programe tineret 100 100
170 cap. 70.02.06 iluminat public 20,01,03
171 cap. 70.02.06 iluminat 20,01,03 300
172 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60
173 total bunuri si servicii iluminat 360 360
174 cap 70.05.01
175 incalzit si iluminat 20.01.03 30
176 apa si salubritate 20.01.04 10
177 reparatii curente 20,02 30
178 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15
179 total bunuri si servicii apa 85 85
180 Cap 70,50,00
181
182 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 500
183 total bunuri si servicii 70,50 500 500
184  Cap.74.06.00 
185 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 300
186 total bunuri si servicii canalizare 300 300
187 Cap,74.05.01 mediu 
188 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100
189 total bunuri si servicii mediu 100 100
190 cap 83,03,01
191 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 0
192 total  83,03,01 0 0
193  Cap,84.03.01
194 materiale si prestari de servicii cu caracter 20.01.09 150
195 reparatii curente  20,02 1000
196 obiecte de inventar 20.05.30 100



197 total bunuri si servicii drumuri 1250 1250
198 Cap.87.50.00
199 furnituri de birou 20.01.01 10
200 materiale de curatenie 20.01.02 10
201 incalzit si iluminat 20.01.03 5
202 apa si salubritate 20.01.04 80
203 materiale si prestari de servicii cu caracter 20.01.09 10
204 alte obiecte de inventar 20.05.30 10
205 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 500
206 total bunuri si servicii piata 625 625
207 66,02,50 centru vaccinare

208
indemnizatii platite unor persoane din afara 
unitatii(salarii centru vaccinare) 10,01,12 280

209 materiale de curatenie 20,01,02 5
210 alte obiecte de inventar 20,05,30 10
211 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 320

212
total  salarii si Bunuri si servicii centru 
vaccinare 615 615

213 cheltuieli sectfunctionare 12912,00 11968
214 cheltuieli sect dezvoltare 11065,00
215
216
217
218
219 0,00
220 total SD 11065,00
221 total chelt 2022 23977,00
222 VENITURI BL2022 13186,00
223
224
225
226
227 TOTAL  VENITURI AN BUGET LOCAL 13186,00
228 EXCEDENT 10631,00
229 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 23817,00
230 total cheltuieli sect dezv EXCEDENT 2020 SD 10631
231 total cheltuieli  sect dezv buget AN CURENT  SD 434,00
232 TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 23977,00



NR. CRT
DENUMIRE
PROIECT SUMA
Cap.51,02.AUTORITATI PUBLICE

Cap.65.02.invatamant 1450000

1
Modernizare si dotare  scoala
 Puchenii Mari-POR masura 10.1 250000

2
Extindere reabilitare si dotare  
scoala Pietrosani -POR masura 10.1 1200000

3
 Gradinita Puchenii Mosneni zona loturi casa- 
documentatie obtinere fonduri 0

4
Scoala Puchenii Mosneni - documentatie obtinere 
fonduri 0

5 Scoala Puchenii Mosneni-  DALI 0
CAP 67.02 2200000

6

 Modernizarea si dotarea caminului cultural din 
satul Miroslavesti comuna Puchenii Mari - PNDR 
mas 7.6 1200000

7
Amenajare parc  in com Puchenii Mari sat 
Pietrosani- PUZ+DTAC+executie 500000

8
Amenajare parc  in com Puchenii Mari sat 
Miroslavesti - PUZ+DTAC+ executie 500000
CAP 70.02 5510939,301

9

Executie inlocuire 
conducta apa in satele Puchenii Mosneni si 
Miroslavesti 150000

10
Executie modernizare gospodarie de apa si 
extindere retele de apa si canalizare - PNDL 1000000

11 SF +PT+DDE executie canal loturi 500000

12   Reabilitare termica  blocuri -DALI 150000

13
Proiectare si executie  extindere retea energie 
electrica loturi de casa 1700000

14 Execuite retele de apa si canalizare etapa II 500000
15  PUG 105939,3
16  ST fundamentare PUG 135000
17 Cadastru general 50000
18 cadastru sectorial 160000

                                                                                    ANEXA 2



19
Executie retele de apa si canalizare - program 
Anghel Saligny 500000

20 retehnologizare statie epurare Puchenii Mici Odaile 500000

21 Investitie fond sanatate 60000
Cap.84.02. 1470000

22
Modernizare infrastructura rutiera de 
interes local -PNDR mas 7.2 200000

23 Modernizare infrastructura rutiera -DALI 135000

24
Modernizare infrastructura rutiera - documentatie 
obtinere fonduri 135000

25
SF+PT++DDE amenajare podete drumuri 
locale+executie 500000

26

Proiectare amenajare intersectie DS 293
,DS 353 cu DN1pentru realizarea 
accesibilitatii in satul Miroslavesti+executie 500000

TOTAL 10630939,3 10630939,3



NR. CRT
DENUMIRE
PROIECT SUMA

Cap.51,02.AUTORITATI PUBLICE

Cap.65.02.invatamant 1855

1
Modernizare si dotare  scoala
 Puchenii Mari-POR masura 10.1 250

2
Extindere reabilitare si dotare  
scoala Pietrosani -POR masura 10.1 1200

3
 Gradinita Puchenii Mosneni zona loturi casa- 
documentatie obtinere fonduri 135

4 Scoala Puchenii Mosneni - documentatie obtinere fonduri 135
5 Scoala Puchenii Mosneni-  DALI 135

CAP 67.02 2200

6
 Modernizarea si dotarea caminului cultural din 
satul Miroslavesti comuna Puchenii Mari - PNDR mas 7.6 1200

7
Amenajare parc  in com Puchenii Mari sat Pietrosani- 
PUZ+DTAC+executie 500

8
Amenajare parc  in com Puchenii Mari sat Miroslavesti - 
PUZ+DTAC+ executie 500
CAP 70.02 5540

9
Executie inlocuire 
conducta apa in satele Puchenii Mosneni si Miroslavesti 150

10
Executie modernizare gospodarie de apa si extindere 
retele de apa si canalizare - PNDL 1000

11 SF +PT+DDE executie canal loturi 500
12   Reabilitare termica  blocuri -DALI 150

13
Proiectare si executie  extindere retea energie electrica 
loturi de casa 1700

14 Execuite retele de apa si canalizare etapa II 500
15 PUG 135
16  ST fundamentare PUG 135
17 Cadastru general 50
18 cadastru sectorial 160

19
Executie retele de apa si canalizare - program Anghel 
Saligny 500

                                                                                    ANEXA  NR.3



20 retehnologizare statie epurare Puchenii Mici Odaile 500
21 Investitie fond sanatate 60

Cap.84.02. 1470

22
Modernizare infrastructura rutiera de 
interes local -PNDR mas 7.2 200

23 Modernizare infrastructura rutiera -DALI 135

24
Modernizare infrastructura rutiera - documentatie 
obtinere fonduri 135

25
SF+PT++DDE amenajare podete drumuri 
locale+executie 500

26

Proiectare amenajare intersectie DS 293
,DS 353 cu DN1pentru realizarea 
accesibilitatii in satul Miroslavesti executie 500
TOTAL 11065 11065



 
ROMANIA                                                                                                                                                                                                 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI PUCHENII MARI  

 
 
PROIECT DE HOTARARE 

privind  stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii 
Mari  la 31.12.2021  

 

      Avand in vedere: 

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 

-raportul de specialitate; 
-avizul secretarului comunei 

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
- 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; 
 
 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta 
prezenta 

HOTARARE: 
 
 

 Art.1. Se aproba  destinatia excedentului bugetului local la 31.12.2021  in 

suma de 10 630 939.30 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art.2. Cu ducere  la  indeplinire a prezentei  hotarari  se  insarcineaza  

primarul comunei prin compartimentele de specialitate . 
         Art.3. Prezenta  hotarare  va  fi  adusa la  cunostinta  publica  prin  grija  

secretarului. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

NEGOI CONSTANTIN 
 



ROMANIA                                                                             
JUDETUL PRAHOVA                                                            
CONSILIUL LOCAL 
PUCHENII MARI 

PROIECT DE HOTARARE 
privind acordarea de sprijin financiar 

lacasurilor de cult pe anul 2022 

      Avand in vedere: 

-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari, raportul de specialitate si 

avizul secretarului comunei 

-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 

-- In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 

1265/23.12.2010 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; 

- 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; 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta 
prezenta: 

 
 ART.1  Se aproba alocarea sumei de 50000 lei din bugetul local pe anul 2022 

pentru privind acordarea de sprijin financiar  a celor 4 Biserici Ortodoxe si Biserica 

adventista de ziua a saptea Pietrosani. 

 ART.2  Suma de 50000 lei este repartizata astfel : 

– Lacasul de Cult Ortodox din satul Puchenii Mosneni – 11 500 lei       

– Lacasul de cult Ortodox din satul Puchenii Mari –  11 500 lei      

– Lacasul de cult ortodox din satul Odaile  -  11 500 lei 

– Lacasul de cult ortodox din satul Pietrosani – 11 500 lei 

-  Biserica Adventista de ziua a saptea Pietrosani – 4000 lei 

 ART.3 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza  

primarul comunei Puchenii Mari, prin compartimentelede specialitate.  

           ART.4 Cu aducere la cunostinta a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

secretarul comunei. 

Initiator 
Primar 

 Negoi Constantin 
 
 



ROMANIA                                                                                                   
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA PUCHENII MARI  
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru 

anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova 
 

 
     Avand in vedere : 
-Avizul secretarului comunei , 
In conformitate cu prevederile art.19 , alin (1) , (2) din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.22,23,24 din 
Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si emiterea avizului 
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 
pentru anul scolar 2022-2023, aprobata prin Ordinul MEN nr.5511/2021 ; 
-avizul conform nr.6120/14.12.2021 al ISJ Prahova; 
    In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
    Consiliul Local al Comunei Puchenii Mari ,judetul Prahova , 
                        adopta prezenta hotarare : 
 
     Art  1 . Se  aproba  organizarea retelei unitatilor de invatamant  
preuniversitar de stat ,pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii 
Mari, judetul Prahova, dupa cum urmeaza : 
 
Unitatea de invatamant gimnazial  Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 

Mari(PJ) 
Localitatea Puchenii Mari 
Nivel scolarizat  PRE ,PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Odaile, nr 20 
 
Unitati  de invatamant fara personalitate  juridica  (structuri arondate ): 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Scoala gimnaziala Puchenii Mosneni 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Puchenii 

Mosneni, nr 361 
 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Scoala gimnaziala Pietrosani 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI , GIM  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Pietrosani , nr 

70 
 
 



Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Scoala primara Miroslavesti 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Miroslavesti, nr 

333 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala , comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Scoala primara Odaile  
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRI  
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Odaile, nr 20 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Puchenii 
Mari 

Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Pietrosani , nr 

70 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Puchenii 
Mosneni  

Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Puchenii 

Mosneni, nr 502 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Pietrosani 
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr 

782 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal 
Miroslavesti 

Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Miroslavesti, nr 

223 
 
Unitatea de invatamant cu 
persionalitate juridica  

Scoala gimnaziala, comuna Puchenii 
Mari 

Denumire AR  Gradinita cu program normal Odaile  
Denumirea nivelului de  scolarizare  PRE 
Adresa  Com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr 

70 
 



 
 
 
 
       Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotatari  se 
insarcineaza : Primarul comunei Puchenii Mari ,compartimentele de specialitate 
din aparatul de specialitate si Directorul Scolii cu clasele I-VIII Puchenii Mari . 
       Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi. 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Constantin Negoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMANIA                                                                                         PROIECT                                                                                                 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI PUCHENII MARI 
 

PROIECT DE HOTARARE  
privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii “Extindere, 

reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. 
Prahova” 

 
      Consiliul Local al comunei Puchenii Mari , judetul Prahova ; 

      Avand in vedere Proiectul tehnic pentru  “Extindere, reabilitare, demolare si 
dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova”. 

      Analizand referatul de specialitate prin care se propune actualizarea devizului 

general pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare 
scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova” 

      Vazand avizul secretarului si avizul comisiei de specialitate . 
      In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

, 
 

HOTARASTE : 
 
       Art.1. Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivului de 
investitii “Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, 
com.Puchenii Mari, jud. Prahova” prezentat in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 

      Art.2. Cu aducere la cunostinta a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza primarul comunei Puchenii Mari , judetul Prahova . 
 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Constantin Negoi 
 
 
 
 
 
 



EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE SI DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA



Elaborator:  ARTOPIC WORKSHOP SRL
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