
                      R O M A N I A 
     &2081$�&ą1(û7, , JUDEĥ8/�%8=ą8 
                 CONSILIUL LOCAL , 

 
                   +�2�7�ą�5�ą�5�(� 

privind aprobarea STATUTULUI FRPXQHL�&ĆQHVWL���MXGHWXO�%X]DX 
 

&216,/,8/�/2&$/�$/�&2081(,�&ą1(û7,���-8'(ĥ8/�%8=ąU :  
 

Luand act de :  art. 1 din Ordinul Ministrului 'H]YROWĆULL� /XFUĆULORU Publice èi 
Administraìiei nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului XQLWĆìii administrativ-teritoriale, precum èi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare èi funcìionare a consiliului local ; 
- art. 632 din 25'21$1ĥ$�'(�85*(1ĥą� QU�� ��� GLQ� �� LXOLH� ���� privind Codul 
administrativ ; 
 

Avand in vedere :  referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , 
vQUHJLVWUDWĆ�OD�QU� 1.566 din 27 iulie 2021 ; 
� raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului , înregistrat la nr. 1.567 din  27 iulie 2021 ; 
� UDSRDUWHOH�GH�DYL]DUH�SH�IRQG�DO�SURLHFWXOXL�GH�KRWĆUkUH���HPLV�GH�&RPLVLLOH�GH�

specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la HoWĆUkUH�� LQUHJLVWUDWH� OD�
nr. 1.580/1.581/1.582 din 28 iulie 2021 ; 

� prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 30 iunie 2010 
privind  aprobarea 6WDWXWXOXL�FRPXQHL�&ĆQHüWL���MXGHĦXO�%X]ĆX�; 

In baza prevederilor : DUW�� �� SFW�� �� GLQ� &DUWD� HXURSHDQĆ� D� DXWRQRPLHL� ORFDOH��
DGRSWDWĆ�OD�6WUDVERXUJ�OD����RFWRPEULH�������UDWLILFDWĆ�SULQ�/HJHD�QU����������; 
� art. 7, alin. (2) din /(*($�QU������������UHSXEOLFDWĆ� privind Codul civil ;  
� art. 121 , alin. ����üL�DOLQ������GLQ�&RQVWLWXĦLD�5RPkQLHL��UHSXEOLFDWĆ�� 
 

In temeiul : art. 129 , alin. (2) , lit. Åaµ , art . 139 , alin. (3) , lit. ¶·i·· üL�DUW��������DOLQ��
(1), lit. ´aµ , coroborat cu art. (197 ² 200 cu referire la hotarari) din 25'21$1ĥą�'(�
85*(1ĥą�nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ . 
 

+�2�7�ą�5�ą�û�7�(�� 
Art.1. Se aproba 67$7878/� FRPXQHL� &ĆQHVWL� �� MXGHWXO� %X]DX , conform 
ANEXEI - parte integranta din prezenta Hotarare .  
Art.2. La data intrarii in vigoare a prH]HQWHL�+RWDUĆUL� ��+�&�L. nr. 20/2010 cu 
PRGLILFDULOH�üL�FRPSOHWDULOH�XOWHULRDUH�VH�DEURJĆ  .  
Art.3. Primarul comunei va urmarii , si va lua masuri privind indeplinirea 
prevederilor prezentei hotarari . 
Art.4. 3UH]HQWD�VH�FRPXQLFĆ��� 

- ,QVWLWXĦLHL�3UHIHFWXOXL�² -XGHĦXO�%X]DX���  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Consilierilor locali ;  
- SXEOLFĆ�SULQ�DILüDUH�SH�site-ul wwwcomunacanesti.ro ; 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
&RQVLOLHU�ORFDO���'DQLHOD�3581ą 

 

 CONTRASEMNEAZA ,                 
Secretar General al U.A.T. 

                Vasile EPURAN 
Nr. 28. &DQHVWL���%X]ĆX�- 29 iulie 2021 ; 
Ƿ����������������������£��������������������������nsiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta 
din data de 29 iulie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2) , lit. Ǯǯbǯǯ ç�����Ǥ�ͷͿͼ�ǡ�����Ǥ�(1), lit. 
ǲaǳ, coroborat cu art. (197 Ȃ 200 cu referire la hotarari) din �������Ѹ$��� ��
��Ѹ$���Ǥ�ͻͽ������������
2019 privind Codul administrativecu  un numar de Ϳȋ���£Ȍ� voturi Ƿpentruǳ, ǳ- Ƿ ��ѹ�����ǳ si ǷȂǷ impotriva 
din numarul  total de Ϳȋ���£Ȍ� ������������������Á������ѹ���ǡ���� Ϳȋ���£Ȍ� consilieri prezenti la sedinta Ƿ; 



 

��Zdhc�E���^�Z����/E^�Z�d�W��KZ/���,Kd�Z�Z�����KE^/>/h>h/�>K��>��>��KDhE�/͕� 

�hW��^�DE�dhZ��WZ�c��/Ed�>h/����c��/Ef��c/�������^��Z�d�Zh>h/�'�E�Z�>��>��KDhE�/ 

WZK���hZ/�K�>/'�dKZ//�h>d�Z/K�Z����KWd�Z//�,Kd�Z�Z//��KE^/>/h>h/�>K��>��>��KDhE�/�EZ͘ϮϴͬϮϬϮϭ 

Nr. 

crt. 
KW�Z�fIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

^ĞŵŶĉƚƵƌĂ�ƉĞƌƐŽĂŶĞŝ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�
Ɛĉ�ĞĨĞĐƚƵĞǌĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ 

0 1 2 3 

1 �ĚŽƉƚĂƌĞĂ�ŚŽƚĉƌąƌŝŝ1) 29/07/2021  

2 �ŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ�ĐĉƚƌĞ�ƉƌŝŵĂƌƵů�ĐŽŵƵŶĞŝ2) 29/07/2021  

3 �ŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ�ĐĉƚƌĞ�ƉƌĞĨĞĐƚƵů�ũƵĚĞƜƵůƵŝ3) 29/07/2021  

4 Aducerea la cunŽƕƚŝŶƜĉ�ƉƵďůŝĐĉ4+5) 29/07/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 29/07/2021  

6 ,ŽƚĉƌąƌĞĂ�ĚĞǀŝŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞ6) sau produce efecte juridice7)͕�ĚƵƉĉ�ĐĂǌ -  

([WUDVH�GLQ�2UGRQDQ܊D�GH�XUJHQ܊ă�D�*XYHUQXOXL�QU����������SULYLQG�&RGXl administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): ÄÌQ�H[HUFLWDUHD�DWULEXаLLORU�FH�vL�UHYLQ��FRQVLOLXO�ORFDO�DGRSWă�KRWăUkUL��FX�PDMRULWDWH�DEVROXWă�VDX�VLPSOă��GXSă�FD]�´; 
2) art. 197 alin. (2): Ä+RWăUkULOH�FRQVLOLXOXL�ORFDO�VH�FRPXQLFă�SULPDUXOXL�´; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: 6HFUHWDUXO�JHQHUDO�DO�FRPXQHL�FRPXQLFă�KRWăUkULOH�FRQVLOLXOXL� ORFDO�DO�FRPXQHL�SUHIHFWXOXL�vQ�FHO�PXOW����]LOH�

OXFUăWRDUH�GH�OD�GDWD�DGRSWăULL«� 
4) DUW������DOLQ�������+RWăUkULOH�«�VH�DGXF�OD�FXQR܈WLQ܊D�SXEOLFă܈�L�VH�FRPXQLFă��vQ�FRQGL܊LLOH�OHJLL��SULn grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): Ä&RPXQLFDUHD�KRWăUkULORU�«��&X�FDUDFWHU�LQGLYLGXDO�FăWUH�SHUVRDQHOH�FăURUD�OL�VH�DGUHVHD]ă�VH�IDFH�vQ�FHO�PXOW���]LOH�GH�

OD�GDWD�FRPXQLFăULL�RILFLDOH�FăWUH�SUHIHFW�´; 
6) art. 198 alin. (1): Ä+RWăUkULOH�«�FX�FDUDFWHU�QRUPDWLY�GHYLQ�REOLJDWRULL�GH�OD�GDWD�DGXFHULL�ORU�OD�FXQRЮWLQаă�SXEOLFă�´; 
7) art. 199 alin. (2): Ä+RWăUkULOH�«� FX� FDUDFWHU� LQGLYLGXDO� SURGXF� HIHFWH� MXULGLFH� GH� OD� GDWD� FRPXQLFăULL� FăWUH� SHUVRDQHOH� FăURUD� OL� VH�

DGUHVHD]ă�´ 



ANEXĂ

                  

[COMUNA C NE TI,Ă Ş
JUDE UL BUZ U]Ţ Ă

la H.C.L nr. 28 din 29 iulie 2021

S T A T U T U LS T A T U T U L

COMUNEICOMUNEI

C Ă N E Ş T I ,C Ă N E Ş T I ,

JUDEŢUL BUZĂUJUDEŢUL BUZĂU

Sat Căneşti , comuna Căneşti , judeţul Buzău 0741100098 :  0746157404  primariacanesti@yahoo.com 



CAP.  I PREZENTAREA  GENERALĂ  A  UNITĂŢII  ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

 ART. 1 (1) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  este :
    a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu

propriu;

    b) subiect juridic de drept fiscal; 

    c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile

cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

    (2) Comuna Căneşti , are sediul social în Comuna Căneşti , la adresa: sat Căneşti ,

comuna Căneşti , str. Principală , nr. 66 , cod postal 127135 , judeţul Buzău , precum

şi codul de înregistrare fiscală 3662673 .

    (3) Însemnele specifice ale Comuna Căneşti , judeţul Buzău  sunt:

    - stema, localităţii este in curs de aprobare conform  modelului prevăzut în anexa nr.

1.a la prezentul statut; 

ART. 2 (1) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  are reşedinţa în satul cu aceelasi nume

Căneşti .

       (2) Comuna Căneşti  ,  judeţul  Buzău  se  delimitează din  punct  de  vedere

teritorial de Buzău , Berca , Scorţoasa , Odăile , Chiliile .

       (3) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  are în componenţă un număr de 6(şase)

localităţi  rurale,  după  caz,  care  sunt  amplasate  după  cum  urmează  :  Căneşti,
Gonţeşti, Şuchea, Valea Verzei, Păcurile, Negoşina . 

       (4) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  potrivit legislaţiei privind amenajarea

teritoriului naţional, are rangul IV (conf. Legii nr. 351/2001) .

            (5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi

extravilanului  pe  fiecare  dintre  localităţile  menţionate la  alin.  (3)  sunt  prevăzute  în

anexa nr. 2 la prezentul statut.

ART. 3  (1) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  dispune de o reţea hidrografică formată

din: pârâuri, lacuri, ape subterane .

   (2) Pe teritoriul Comunei Căneşti , judeţul Buzău , se regăsesc o floră şi faună

diversă .

        (3) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  dispune de o mare diversitate de soluri.

        (4) Resursele de subsol ale Comunei Căneşti , judeţul Buzău  sunt formate

din:

a) resurse de hidrocarburi, petrol şi gaze asociate;

b) alte resurse.

        (5) Denumirea  şi  lungimea  râurilor,  lacurilor,  mlaştinilor  sau  apelor

subterane, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comuna Căneşti , judeţul

Buzău  se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.

ART. 4 (1) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  s-a înfiinţat în anul 1643 .

            (2) Prima atestare documentară a Comuna Căneşti , judeţul Buzău  a fost în

1538.

             (3) Evoluţia istorică a Comuna Căneşti , judeţul Buzău  se regăseşte în anexa
nr. 4 la prezentul statut.



    

ART. 5 (1) Populaţia Comunei Căneşti , judeţul Buzău  numără 699 locuitori .
    (2) Componenţa şi structura populaţiei Comuna Căneşti , judeţul Buzău , defalcate

inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut. 

    (3)  Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului

în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a

folosi  limba  lor  maternă  în  relaţia  cu  administraţia  publică  locală  şi  cu  serviciile

deconcentrate.

    CAP. II AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

ART. 6 (1)  Autorităţile administraţiei publice locale sunt:

    a) Consiliul Local al comunei Căneşti , reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul

comunei Căneşti , judeţul Buzău  . Consiliul Local al Comunei Căneşti , judeţul Buzău

este format din  9 (nouă) membri ;
    b) primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău  , in persoana d-lui MARIN STOICA ca

autoritate executivă ;

    c) la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău  consiliul local a ales un viceprimar,

respectiv , pe dl. MIHU FLORINEL .

    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea : PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT – 7(şapte) PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ – 2(doi) .
    (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Căneşti s-a constatat prin Ordinul

prefectului judeţului Buzău nr. 755 din 28 ocotmbrie 2020 .
    (4) Componenţa  nominală,  perioada  de  exercitare  a  mandatelor  aleşilor  locali,

precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în

anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după

caz.

ART. 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage

titlul  de  cetăţean  de  onoare  persoanelor  fizice  române  sau  străine  pentru  comuna

Căneşti , judeţul Buzău  .

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de

fiu/fiică al comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Căneşti  ,

judeţul Buzău  .

    (3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a

conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine,

precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al

comunei Căneşti se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

    CAP. III CĂI DE COMUNICAŢII

ART. 8 (1) Raza teritorială a Comunei Căneşti , judeţul Buzău  este tranzitată, după

caz, de una sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor

Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -

Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare: a) reţeaua

rutieră;

           (2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit

Ordonanţei  Guvernului  nr.  43/1997 privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu



modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes judeţean şi drumuri de

interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în  anexa nr. 8.a la

prezentul statut .

    

    CAP.  IV  PRINCIPALELE  INSTITUŢII  CARE  ÎŞI  DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA PE RAZA TERITORIALĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

ART. 9  (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Căneşti , judeţul Buzău  , potrivit

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde

numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate,

respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ

preuniversitar,  înfiinţate  în  structura  universităţilor  de  stat,  şi  numărul  total  al

furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.

                  (2) Pe raza teritorială a Comunei Căneşti , judeţul Buzău  îşi desfăşoară

activitatea un număr total de 2(două) unităţi de învăţământ de stat .

                 (3) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) ,

sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

                 (4) Comuna Căneşti , judeţul Buzău susţine unităţile de învăţământ şi

furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

    

ART. 10 (1) Pe raza teritorială a Comuna Căneşti , judeţul Buzău  se organizează o

manifestare culturala anuală . 

                (2) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  participă la finanţarea manifestări

culturale  de  la  bugetul  local  ,  din venituri  proprii,  fonduri  externe rambursabile  şi

nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

 ART. 11 (1) Pe raza teritorială a comunei Căneşti , judeţul Buzău  se asigură asistenţă

medicală profilactică şi curativă;

                (2) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  participă la finanţarea activităţilor de

asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe

rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

               (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) , se realizează, prin cabinete

medicale ale medicilor de familie şi de alte specialităţi .  

                (4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa

medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

ART. 12 (1) Pe raza teritorială a comunei Căneşti , judeţul Buzău  se asigură servicii

sociale  definite  potrivit  art.  30  din  Legea  asistenţei  sociale  nr.  292/2011,  cu

modificările şi completările ulterioare.

               (2) Serviciul de asistentă sociala din cadrul aparatului de specialitate al

primarului  comunei  Căneşti  ,  judeţul  Buzău  ,  asigură  cadrul  pentru  furnizarea

serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

               (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Serviciul de asistentă sociala

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău se

regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut.



 CAP.  V  FUNCŢIUNI  ECONOMICE  ALE  UNITĂŢII  ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

ART.  13 Principalele  funcţiuni  economice,  capacităţi  de  producţie  diversificate  din

sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10
la prezentul statut.

CAP.  VI  BUNURILE  DIN  PATRIMONIUL  UNITĂŢII  ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

ART. 14 (1) Patrimoniul comunei Căneşti , judeţul Buzău  este compus din bunurile

mobile  şi  imobile  care  aparţin  domeniului  public  şi  domeniului  privat  al   comunei

Căneşti, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.

            (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Căneşti , întocmit şi

atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/1999 modificată şi completată , ulterior ,

în conformitate cu prevederile  art.  289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se

găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.

       (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Căneşti , judeţul

Buzău se  actualizează  ori  de  câte  ori  intervin  evenimente  de  natură  juridică  şi  se

publică  pe  pagina  de  internet  a  comunei  Căneşti  ,  judeţul  Buzău   ,  în  secţiunea

dedicată acestui statut.

    

    CAP. VII SERVICIILE PUBLICE EXISTENTE

ART. 15 Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Căneşti ,

judeţul Buzău  sunt :

    a) serviciul public de alimentare apă, furnizat de operator in subordinea  Consiliului

Local Căneşti ;

    b) serviciul public de salubrizare, furnizat de operator in subordinea  Consiliului

Local Căneşti :

    e) serviciul public de iluminat furnizat de operator in subordinea  Consiliului Local

Căneşti;

        

ART. 16  Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei

Căneşti , judeţul Buzău  operator in subordinea  sunt furnizate de Societatea Electrica

Furnizare S.A. ,  S.F.E.E. Muntenia Nord Ploieşti , A.F.E.E. Buzău .

    

CAP.  VIII  ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE STRĂZI,
PIEŢE ŞI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL



ART. 17 (1) Comuna Căneşti  ,  judeţul Buzău atribuie sau schimbă denumirile de:

străzi,  pieţe  şi  de  obiective  de  interes  public  local,  precum  şi  pentru  obiective  şi

instituţii  de  interes  local  aflate  în  subordinea  sa,  cu  respectarea  prevederilor

Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  48/2003,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare.

              (2)  În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se

propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice,

politice,  culturale sau de orice  altă natură ori  schimbarea unor astfel  de denumiri,

aceste hotărâri  vor putea fi  adoptate numai după ce au fost  analizate şi  avizate de

comisia  de  atribuire  de  denumiri  judeţeană,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  în

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea  de  denumiri,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  48/2003,  cu

modificările şi completările ulterioare.

              (3)  Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes

judeţean, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al

cărui  teritoriu  administrativ  sunt  amplasate  instituţiile  şi  obiectivele  în  cauză,  în

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau

schimbarea  de  denumiri,  aprobată  cu  modificări  prin  Legea  nr.  48/2003,  cu

modificările şi completările ulterioare.

CAP.  IX  SOCIETATEA  CIVILĂ,  RESPECTIV  PARTIDELE  POLITICE,
SINDICATELE, CULTELE ŞI  ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE
CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ

ART. 18 (1) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  realizează un cadru de cooperare sau

asociere  cu  organizaţii  neguvernamentale,  asociaţii  şi  cluburi  sportive,  instituţii

culturale  şi  artistice,  organizaţii  de  tineret,  în  vederea  finanţării  şi  realizării  unor

acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.

               (2) Comuna Căneşti , judeţul Buzău  acordă o atenţie deosebită proiectelor

culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional,

care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- teritoriale. 

ART. 19 (1) Pe teritoriul comunei Căneşti , judeţul Buzău  îşi desfăşoară activitatea

3(trei)  partide politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în

condiţiile  Legii  partidelor  politice  nr.  14/2003,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare.

               (2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Căneşti ,

judeţul Buzău  se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

ART. 20 (1) În comuna Căneşti , judeţul Buzău îşi desfăşoară activitatea cultul creştin

ortodox . 

              (2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la

alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

    CAP. X PARTICIPARE PUBLICĂ



ART. 21 Populaţia din comuna Căneşti , judeţul Buzău  este consultată şi participă la

dezbaterea problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:

    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 

    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe

cartiere şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

    d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;

    e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de

organizare şi funcţionare al consiliului.

ART. 22 (1)  În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi

validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor  Legii nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare

sau  ale  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, după caz. 

              (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile

componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.

CAP. XI COOPERARE SAU ASOCIERE

ART. 23 Comuna Căneşti , judeţul Buzău  se asociază sau cooperează, după caz, cu

persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes

public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.  24 (1) Comuna  Căneşti  ,  judeţul  Buzău   aderă  la  asociaţii  naţionale  şi

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor

interese comune.

             (2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de

comuna Căneşti , judeţul Buzău  se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.

ART. 25 Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură

din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală

de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în  anexa nr. 14 la

prezentul statut.

CAP. XII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ART. 26 Anexele  nr.  1-14 fac  parte  integrantă din  prezentul  statut,  aprobat  prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 

ART. 27 Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Căneşti ,

judeţul Buzău  sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii

deliberative.

ART. 28 Anexa nr.  11 la  prezentul  statut  se  actualizează  ori  de  câte  ori  intervin

evenimente de natură juridică.



ART. 29 Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se

actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor

specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.

                                                                             ANEXA 1 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

 

    Modelul Proiectului de stema al comunei Căneşti , judeţul Buzău  



DESCRIERE STEMĂ 

Scut triunghiular cu marginele rotunjite , taiat de un brau undat , de argint .

In  partea superioara ,in camp albastru, se afla un munte de argint , flancat de 

cate o oaie neagra , pe terasa verde .



In partea inferioara in camp albastru, se afla o schela de argint .

Scutul este timbrat de o coroana murala de argint cu un turn crenelat .

SEMNIFICATIA ELEMENTELOR INSUMATE 

Muntele si terasele verzi reprezinta relieful localitatii si fac referire la faptul ca 

localitatea se afla la trecerea de la deal la munte .

Cele doua oi negre fac trimitere la numele localitatii si reprezinta ocupatia de 

baza a locuitorilor cresterea animalelor .

Braul undat simbolizeaza paraul care strabate localitatea .

Schela semnifica bogatiile naturale ale zonei petrolul , gazele naturale .

Coroana murala cu turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul de 

comuna  .

ANEXA 2 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

    Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a
extravilanului pe fiecare dintre localităţi

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI LIMITE

Analizînd poziţia in cadrul unităţii fizico-geografice, comuna Căneşti este situată



in zona Subcarpaţilor  de curbură, mai precis  în subunitatea acestora -  Subcarpaţii

Buzăului.

Comuna Căneşti este situată pe teritoriul judeţului Buzău, în jumătatea central-

nordică a acestuia, limitată de comunele: Scorţoasa (în sud şi est), Chiliile (în nord) şi

Odăile în partea de vest (figura 1).

Teritoriul comunei se suprapune pe valea Sărăţelului Bercăi - bazinul mijlociu-

flancat de o parte şi de alta de un relief colinar: Dealul Bocului la nord-est şi Dealul

Botanului (sau Dealul Dâlmei) în sud-vest.

Comuna se întinde pe o suprafaţă de 31,0185 km² la o distanţă de 42 km de

reşedinţa judeţului Buzău, oraşul Buzău, la 18 km de Berca. După  cum rezultă  şi  din

Planul  Urbanistic  General  (din  1999),  comuna  Căneşti  are  în  componenţa  sa

următoarele sate: în centru satul Căneşti iar în jurul acestuia se află: la nord satul

Păcurile, la est satul Valea-Verzii, la sud satul Negoşina, la sud-vest satul Gonţeşti, iar

la nord-vest, satul Şuchea (figura 2).

Limitele comunei sunt următoarele: în est încep din vârful Măgura, se continuă

cu  Dealul  Crângului,  traversează  pârâul  Sărăţel,  trece  prin  cătunul  Bondrea  ce

aparţine satului Negoşina, după care taie Plaiul Negoşinii îndreptându-se spre sud-vest

prin  padurea  Bădiloaia.  Se  continuă  pe  albia  pârâului  Strâmbu,  întretaie  cătunul

Stârcul  din vestul  satului  Şuchea ,  traversează pârâul Poieniţa;  dealul  Muscel  spre

nord-vest, trece apoi pârâul SIănicel, dealul Ciocârlari, Muchia Bocu în nord şi ajunge

din nou în vârful Măgura (figura 3).

Prin  aşezarea  sa  geografică,  comuna  nu  este  pretabilă  unei  aşezări  cu  o

dezvoltare  a  sitului,  ceea  ce  ingreunează  dezvoltarea  sub  toate  aspectele:economic,

social,  cultural,  etc.  La  acest  aspect  contribuie  şi  distanţa  mare  faţă  de  oraşele

judeţului, lipsa unor căi de comunicaţie bine amenajate, procesul de depopulare .







    

           ANEXA 3 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău



    Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale

I. HIDROGRAFIA comunei Căneşti , judeţul Buzău este reprezentată , după caz , 

de următoarele râuri , lacuri etc. 

Apele subterane sunt reprezentate de apele freatice şi de cele minerale.

Apele freatice

Pânza freatică continuă se află la o adâncime de 2 – 3 m. Apa din aceste depozite

este de o calitate bună. Acest fapt permit folosirea lor cu succes la alimentarea cu apă a

localităţii,  chiar dacă orizonturile freatice au capacităţi  mici.  Localnicii  sapă fântâni

pentru a o capta şi a o putea folosi.

În  comună  exista  un  sistem de  alimentare  cu  apă  de  care  beneficiau  satele

Căneşti şi Valea-Verzii. Astăzi sistemul s-a extins şi în satele Negoşina şi Şuchea. În

localitatea Păcurile există în prezent o sursă de apă formată din izvoare de suprafaţă,

un rezervor   de  10 m³ şi  o conductă de aducţiune de la  sursă până în localitatea

Căneşti. Şi în localitatea Şuchea există sursă de apă formată din izvoare de suprafaţă şi

un rezervor în punctul numit „Izvorul Muscel”,  după cum şi în localitatea Negoşina

există o sursă în punctul denumit „Izvorul Baciului”.

Adâncimile mici ale orizonturilor freatice, cu capacităţi reduse de debitare,

fac ca nivelurile apelor din fântâni să depindă mult de regimul pluviometric. În funcţie

de acesta se remarcă o creştere  a nivelurilor  primăvara, după perioada de topire  a

zăpezilor şi după ploile din acest anotimp când şi în sol se infiltrează cantităţi sporite

de  apă.  Apoi,  în  perioada  da  vară  şi  de  toamnă nivelurile  scad treptat,  paralel  cu

epuizarea orizontului freatic.

Apele minerale

În această categorie intră apele bogate în săruri care ies la zi sub formă de izvoare

cu concentraţii ridicate. Pentru izvoarele minerale cunoscute s-au efectuat o serie de

analize  hidrochimice.  Parţial  apele  acestor  izvoare  au  fost  analizate  şi  înseriate  în

volumul „Apele minerale şi nămolurile terapeutice din R.P.R., vol. I”.Acestea pot fi:

a) - sărate;

b) - sulfuroase.

a) Izvoarele sărate (cloro-sodice) care se găsesc la:

- izvorul Negoşina (cu o mineralizare de 263 g/l şi apă clorurată – sodică foarte

concentrată);

- izvorul sărat din Căneşti (cu ape sulfuroase, clorurate, sulfatate sodice, calcice

şi magneziene, cu mineralizare de 55,3 g/l).

b) Izvoarele sulfuroase cum sunt:

- izvorul „Puturosu” din Căneşti, (cu o mineralizare de de 5,666 g/l) care are apă

sulfuroasă (de unde şi  denumirea izvorului),  sulfatată, clorurată – sodică,  calcică şi

magneziană;

-  izvorul  sulfuros  din  satul  Păcurile  (mineralizare  de  1,609  g/l),  cu  ape

sulfuroase, bicarbonatate, clorurat – sodice, calcice, magneziene, hipotone.

Ieşirile la suprafaţă ale apelor sulfuroase ale izvorului „Puturosu” se face pe o

suprafaţă  de  câţiva  metri  pătraţi  (m²),  unde  cu  cca.  120  de  ani  înainte,  un  preot



amenajase scăldători (băi) în scopuri terapeutice, pentru tratarea afecţiunilor reumatice

sau de alte tipuri. Urmele unui fost cerdac, aşezat pe nişte pietre mari deasupra apei

pentru  scăldat  au  dăinuit,  după  cum spun  bătrânii  satului  până  spre  anii  1937-

1938.Efectul tămăduitor al acestor ape, la care se adaugă mai multe izvoare situate pe

Sărăţel la 200 m sud-vest de sat, sunt folosite sporadic şi astăzi de unii locuitori

Apele de suprafaţă

Râurile

Dintre  arterele  autohtone  zonei  subcarpatice,  singurul  pârâu  care  străbate

teritoriul comunei Căneşti este Sărăţelul. Acesta este un afluent de ordinul I al râului

Buzău. 

Zona de obârşie se află sub culmea înaltă a muntelui Ivăneţu (cca. 1191 m), iar

până spre amonte de localitatea Căneşti primeşte ca afluenţi principali pârâul Strâmbu

pe dreapta şi pârâul Slănicel pe stânga. Afluenţii secundari, care reprezintă  cursuri

temporare de apă, sunt pârâurile Poeniţa şi Negoşina, ambele pe partea dreaptă.

Reţeaua hidrografică prezintă un caracter matur, cu maluri abrupte, mai ales în

zonele grezoase. 

Sărăţelul are o lungime de 21 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 191

km². Lăţimea maximă a pârâului este de 30 mBazinul hidrografic al pârâului Sărăţel

până în amonte de Căneşti are un regim al scurgerii de tip mixt, de tranziţie dinspre

munte spre zona subcarpatică propriu-zisă. 

Dominant este tipul de scurgere pluvio-nivală cu alimentară mixtă, respectiv apa

provenită din ploi sau topirea stratului de zăpadă acumulat în sezonul rece. Sunt dese

situaţiile în care valorile maxime ale scurgerii  de suprafaţă nu coincid cu fazele de

trecere de la anotimpul rece la cel cald (lunile aprilie – iunie) din cauza perturbării

formării  zonelor  barice  minime din  sectorul  mediteranean;  decalarea  –  cel  puţin  în

ultimii ani, se face spre lunile august – septembrie, când au loc şi căderile cele mai

abundente de precipitaţii.

Alimentarea de bază este cea dată de rezerva subterană, ce este destul de mică;

dovada acestui lucru o constituie debitele extrem de mici (până la 1 – 3 l/s) în fazele cu

secetă prelungită.Specific zonei şi ca efect direct al alcătuirii geologice şi al diminuării

severe a covorului vegetal este extrem de bogatul transport solid atât în suspensie cât şi

cel târât. 

Detritusul albiilor minore sau majore reflectă pe deplin această situaţie, ce are

efecte imediate deosebite.

Pârâul Strâmbu izvorăşte din Dealul Dâlma, de pe teritoriul comunei Odăile şi se

varsă  în  Sărăţel  la  nord  de  satul  Şuchea.  Aportul  pluvial  este  foarte  important  în

privinţa debitului acestuia.

Pârâul  Slănicel  izvorăşte  de  pe  teritoriul  comunei  Chiliile,  are  o  direcţie  de

curgere nord – sud şi se varsă în Sărăţel la est de satul Şuchea.

Pârâul  Poeniţa  izvorăşte  de  pe  teritoriul  comunei  Odăile  şi  se  varsă  în

Sărăţel în nordul satului Şuchea.

Pârâul  Negoşina  izvorăşte  de  pe  teritoriul  comunei  Scorţoasa  şi  are  un

număr mare de afluenţi. Are direcţie de curgere sud – nord şi se varsă în Sărăţel în

dreptul satului Căneşti. 

Ploile  de  toamnă sau cele  de  primăvară aduc un aport  considerabil  debitului

destul de mic în condiţii normale.

Regimul hidrologic



Regimul hidrologic nu a putut fi constatat din date concrete, din cauza lipsei unei

staţii  de  observaţii  şi  măsurători.  Din  acest  motiv  s-au  emis  ipoteze  pe  baza

interpretării  hărţilor  şi  datelor  existente  în  „Monografia  hidrologică”  a  Institutului

Naţional de Meteorologie şi Hidrologie.

Scurgerea medie anuală stă sub influenţa regimului precipitaţiilor şi a repartiţiei

acestora în timpul anului.

Valoarea acesteia pentru zona Căneşti  a bazinului  Sărăţel  este  de 100 – 300

mm.Coeficientul de scurgere are o valoare cuprinsă între 0,2 – 0,3. Repartiţia scurgerii

în timpul anului depinde în cea mai mare parte de modul de alimentare al râului în

diferite perioade ale anului.

Scurgerea maximă se înregistrează primăvara, datorită eliberării rezervelor de

apă închisă în zăpadă şi asociate cu ploile căzute în acest anotimp. 

Scurgerea  minimă se  înregistrează  toamna,  pentru  că  debitele  lunare  sunt

minime în acest anotimp.

Îngheţul se produce ca efect al invaziilor maselor de aer rece ca rezultat al răcirii

intense a suprafeţei  solului  prin radiaţii  în timpul nopţii  sau ca urmare a ambelor

procese. Primul îngheţ se înregistrează de regulă în prima decadă a lunii noiembrie, iar

ultimul,  în a doua decadă a lunii  martie.  Pe Sărăţel,  iarna se formează un pod de

gheaţă care durează între 20 şi 40 de zile.

Scurgerea de aluviuni 

Scurgerea  medie  specifică  de  aluviuni  în  suspensie  este  pentru  bazinul

Sărăţelului între10 – 25 t ha/an.

Chimismul pârâului Sărăţel precum şi a afluenţilor acestuia este influenţată de

structura geologică şi de climat.

Datorită gresiilor, marnelor, argilelor şi nisipurilor, în ape apar săruri solubile şi

suspensii minerale, mineralizarea acestora crescând mai ales în perioadele secetoase,

dar şi în cele ploioase. În general apele Sărăţelului sunt cloro–sodice, cu scăderi în Na

şi Cl odată cu creşterea debitului.

Lacurile

Tot în categoria apelor de suprafaţă se încadrează lacurile din comună, toate de

importanţă locală cum este şi lacul Tătarului. Acesta se află situat la nord - est de

vârful Bocu, pe dealul Păcurile – Pletari, la limita cu comuna Chiliile, mai precis cu

localitatea Pletari. Acesta are origine pluvio – nivală, iar suprafaţa sa nu depăşeşte 64

m². 

Se remarcă prin debitul foarte scăzut în perioadele fără umezeală

În Negoşina, a existat încă un lac natural. Acesta era aşezat într-o depresiune, la

baza unui pinten pietros numit „Gorgănel” căruia doar între anii 1979 – 1982 i-a scăzut

apa definitiv, revenind din nou într-o cantitate mai mică. 

Astăzi lacul are dimensiuni infime fiind alimentat doar pluvio-nival. 

Localnicii denumesc această parte de sat „Pe lac”.

Un lac cu sursă de apă proprie era pe valea Negoşinii, care servea vara ca sursă

de apă pentru vite. Şi alte lacuri îşi păstrau pe atunci apa colectată din viiturile ploilor

şi o împrospătau mereu. Astfel de lacuri mai erau pe Silişte, la Miercea – „Lacul lui

Hodorog”, la Drăgan şi pe valea lui Lal. 

În prezent aceste lacuri au secat parţial sau definitiv.



FAUNA

Fauna localităţii Căneşti se află într-o strânsă legătură cu condiţiile naturale şi

aparţine deci  următoarelor domenii de viaţă:

- pădurilor de foioase;

- pădurilor de conifere;

- silvostepei.

Spre deosebire de vegetaţie, fauna este mult mai mobilă, încât anumite elemente

se întâlnesc atât în ţinutul pădurilor de foioase cât şi în cel de conifere.Nu există o

limită clară de demarcaţie clară între elementele specifice fiecărui mediu.

Fauna  caracteristică  pădurilor  de  foioase  este  reprezentată  prin  mamifere  (de

interes cynegetic): lupul vulpea, iepurele, mistreţul, bursucul etc. 

Din etajul coniferelor amintim aici: căprioara, râsul, ursul, veveriţa, pisica

sălbatică şi uneori cerbul. 

Speciile silvostepei sunt prezente aici rozătoarele, cum sunt şoarecele gulerat sau

dihorul.

Reptilele sunt reprezentate prin şarpele de casă, şopârlă, guşterul dar şi prin specii

de batracieni. Uneori în acumulările de apă apare şi broasca ţestoasă.

La acestea se adaugă speciile de păsări: mierla, sturzul, potârnichea, piţigoiul de

livadă, ciocârlia de pădure, iar ca pasăre de pradă – uliul.

O  prezenţă  interesantă  în  fauna  comunei  o  constituie  prezenţa  scorpionului

(Euscorpius Carpathicus). 

Acest element aparţinând familiei arahnidelor are 3 – 4 cm se întâlneşte pe pantele

expuse  la  soare  şi  este  asociat  elementelor  de  tip  mediteraneean,  care  au  fost

menţionate  prima dată în anul 1924 de către Petre Ienculescu şi indicate în Harta

vegetaţiei ţării din anul 1938. 

Acest element mai este semnalat la noi în ţară numai în Banat şi în Oltenia.

Ca şi vegetaţia, fauna a suferit multe schimbări. Aceste schimbări se datorează

vânatului, poluării apelor, defrişării pădurilor sau cultivării terenurilor.

 SOLURILE

Cambisolurile înglobează solurile la care elementul de diagnostic îl constituie în

prezenţa profilului  a orizontului B cambic (Bv).  În cadrul bazinului Sărăţel,  solurile

cambice ocupă aproximativ 1/3 din suprafaţă şi  sunt reprezentate prin tipurile eu-

mezobazice (tipice, tipice sau pseudorendzinice, erodate şi erodisoluri). 

Condiţiile de relief (culmi relativ înguste cu versanţi moderaţi ca pantă, uneori şi

înclinaţi) şi roca (argile, argile marnoase, marne nisipoase, gresii) asociază solurile eu-

mezobazice în foarte multe cazuri cu erodisolurile şi regosoluri, asociaţii localizate în

special  pe  Valea  Sărăţelului  şi  a  afluenţilor  acestuia.  Fertilitatea  este  relativ  bună,

folosite sub livezi,  în scopuri  silvice (păduri de fag, fag şi  răşinoase)  şi  chiar fâneţe

naturale (pe locul vechilor păduri defrişate).

Solurile halomorfe sunt caracterizate prin acele soluri a căror geneză, evoluţie şi

caracteristici sunt legate de săruri uşor solubile (sulfaţii şi clorurile de natriu, mai rar

de potasiu). În bazinul Sărăţel, aceste soluri sunt reprezentate de solonceacuri, numite

şi  sărături,  chelituri  sau  soluri  saline.  Repartiţia  spaţială  a  acestor  soluri  este



sporadică, localizate în zonele joase sau în microdepresiuni şi nu în ultimul rând în

arealele unde aflorează sarea. 

Sunt întâlnite în sectorul salifer de la Negoşina şi Căneşti, unde au fost întâlnite

ca solonceacuri tipice. Prezenţa lor în teritoriu este pusă pe seama marnelor nisipoase

bogate în săruri solubile şi se caracterizează printr-un profil de tip Aosa-Ago-C slab-

moderat  dezvoltat.  Important  este  faptul  că  solonceacurile  nu pot  fi  cultivate,  fiind

acoperite cu păşuni cu o productivitate extrem de redusă.

Solurile neevoluat şi/sau trunchiate 

O  serie  de  factori  pedogeomorfologici  de  relief  (versanţi  moderat  -  puternic

înclinaţi), roca (materialul parental foarte variat ca structură) şi climă (precipitaţii de

până  la  700  -  800  mm/an  cu  caracter  torenţial)  au  contribuit  la  declanşarea   şi

amplificarea eroziunii pe mari suprafeţe de teren din cadrul bazinului Sărăţel (apa de

precipitaţii-torenţiale, prin pluviodenudare şi şiroire au antrenat materialul de sol). În

prezent eroziunea de suprafaţă afectează circa 1/3 din solurile teritoriului studiat. 

Predominant apar erodisolurile, iar de cele mai multe ori acestea se asociază cu

regosolurile. Astfel aceste tipuri de soluri sunt localizate pe sedimente neconsolidate,

mai precis pe versanţii afectaţi de dezagregări (ablaţie, torenţialitate, alunecări ş.a.). 

Repartiţia este vastă, astfel aproape toţi versanţii ce flanchează îndeaproape valea

Sărăţelului sunt afectaţi de degradări de teren urmaţi de versanţii afluenţilor Strâmbu,

Slănicel, Valea lui Mircea ş.a. 

Aceste soluri prezintă o fertilitate extrem de scăzută, datorită conţinutului redus

de humus şi de substanţe nutritive. Arealele cu astfel de soluri sunt (în cele mai bune

cazuri), acoperite cu pajişti şi mai rar livezi.





    



                                                                                      ANEXA 4 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

    Datele privind înfiinţarea comunei Căneşti , judeţul Buzău prima atestare
documentară, precum şi evoluţia istorică ; 

Actualele  sate  componente  ale  comunei  fac  parte  dintr-o  regiune  cu  populaţie

veche ca şi celelalte aşezări din regiunea subcarpaţilor de curbură.

Factorii  fizico-geografici  dar  şi  cei  economico-geografici  au  jucat  un  rol

deosebit  pentru  stabilirea  poziţiei  satului  şi  crearea  cadrului  natural  în  care  se

desfăşoară  activitatea  locuitorilor  prin  oferirea  posibilităţilor  de  trai,  ca  rezultat  al

valorificării potenţialului şi resurselor naturale ale acestuia. 

Primul tip de factori au influenţat mai ales structura şi extinderea în suprafaţă în

timp ce cei de-ai doilea au avut ecou mai ales în ceea ce priveşte valorificarea resurselor

naturale pentru crearea posibilităţile de trai suficiente.

Procesul de roire a fost destul de haotic în cadrul întregii unităţi subcarpatice şi a

fost reglementat într-o oarecare măsură de factorii economici şi sociali. La apariţia lor

aceste sate puteau oferi condiţii numai pentru un anumit număr de locuitori. 

Populaţia era într-o continuă creştere însă suprafeţele de teren ce asigurau sursele

de existenţă rămâneau neschimbate aşa încât s-a ajuns la desprinderea din vechiul sat

a unei părţi din locuitori. Aceştia întemeiau o altă aşezare într-un alt loc, iar în vechiul

loc rămâneau numai atâţi locuitori câţi puteau să-şi asigure hrana. 

Astfel s-au format alte sate, care la rândul lor, prin sporirea numărului de locuitori

au devenit şi ele sate–matcă atunci când condiţiile de trai au devenit insuficiente.La

baza întemeierii satelor în subcarpaţi a stat factorul economic. 

Acesta a fost reprezentat în acest caz de zootehnie şi de agricultură în general, dar

şi de exploatarea lemnului. 

Acest tip de economie a dat şi principalele tipuri de roiri:

a) - agricole      

b) - pastorale      

c) - forestiere

a) În urma roirilor agricole au luat naştere satele: Negoşina, Gonţeşti şi Valea lui

Dragomir,  însă o contribuţie  importantă a avut-o şi  elementul  social  care a dus la

formarea a două subcategorii:

- satele de moşneni (satul Gonţeşti şi parţial satul Negoşina);

- satele de clăcaşi (satele ale căror locuitori lucrau pe moşiile boiereşti : Valea lui

Dragomir şi o parte din Negoşina).

Datorită  creşterii  numărului  moşnenilor  s-au  declanşat  roiri  care  au  dus  la

întemeierea unor cătune la o oarecare distanţă de satul-matcă. Este cazul cătunelor

Bondrea (care aparţine satului Negoşina) sau Muscel (ce intră în componenţa satului

Şuchea).

b)  Roirile  pastorale  au  contribuit  la  formarea  unor  stâne  izolate  situate  pe

dealuri.Aşa este de exemplu vârful Stânii, care judecând după toponimia luise poate

constata că în trecut indica un loc păstorit intens.



c) Cercetând hărţile vechi în paralel cu cele actuale putem observa că suprafaţa pe

care o ocupau pădurile în trecut era cu mult mai mare. Defrişările s-au efectuat în

principal pentru obţinerea de terenuri favorabile agriculturii şi păstoritului. Defrişarea

nu este singurul mod de a scăpa de pădure. În unele cazuri s-a apelat la incendierea

lor.  Un  exemplu  elocvent  este  cel  al  actualului  centru  de  reşedinţă  al  comunei  –

Căneşti. 

El s-a numit la început Pârlita şi s-a format prin arderea pădurii din acest loc.

Primul sat a cărui atestare documentară se cunoaşte este satul Negoşina. Aceasta

indică existenţa acestuia încă din sec. al XVI-lea, mai exact din 14 iulie 1538, unde

Cană este numele unui dregător al domnului Radu Voievod – Radu Paisie, care este

întărit împreună cu fraţii săi Capotă şi Jitianu şi vărul lor Gonţea – văr primar – „ca să

le fie ocină în Negoşina, cinci părţi de ocină fiindcă le este lor veche şi dreaptă ocină,

dedină şi curăţită şi cu foc şi cu muncă încă în zilele lui Dan voievod cel Bătrân”.

În  hrisovul  datat  6  iunie  1545 „Mircea  voievod (Mircea  al  III-lea  Ciobanu)

împuterniceşte pe Cană şi cu fraţii săi, anume Capotă şi Gonţea şi Stoian ca să le fie

ocină în Negoşina, jumătate pentru că le este veche şi dreaptă şi dedină încă din zilele

răposatului Dan voievod şi au curăţat cu securea şi cu sapa şi cu focul în pădurea

deasă şi tare”.

Din  cele  două  documente  rezultă  o  neconcordanţă  în  sensul  că  în  primul

document se vorbeşte despre Gonţea – vărul lui Cană, iar în cel de-al doilea document

acelaşi Gonţea apare ca frate al lui Cană (date extrase din „Documente privind Istoria

României, veacul XVI B, Ţara Românescă 1951, vol. II”).

După alte surse, comuna este atestată printr-un hrisov al lui Matei

Basarab ce datează din anul 1643.

Aceştia susţin că satul a fost întemeiat de un grup de ţărani răsculaţi din Vintilă-

Vodă, pedepsiţi de judecătoria domnescă cu alungarea din sat.

 Ei s-au stabilit aici sub conducereaunui anume Dragomir „Frige Câine”, de unde

ar proveni denumirea de Căneşti („Buzău. Ghid turistic al judeţului” – L. Băciucu, V.
Georgian, A. Piţu; Editura Sport-Turism, 1978).

Din punct de vedere cronologic şi studiind atât materialele documentare cât şi cel

cartografice reiese că următorul sat datează din sec.al  XVII-lea. Este vorba de satul

Păcurile. 

Urmează apoi în ordine: satele Căneşti şi Şuchea (sec. al XVIII-lea), satele Valea

Verzii şi Valea lui Dragomir (sec. al XIX-lea).

Satul Gonţeşti este singurul despre care nu se cunoaşte nimic în ceea ce priveşte

vechimea lui. Singurul lucru cert este că s-a format după anul 1857, întrucât pe harta

Szatmary apărută în acest an, satul Gonţeşti este singurul dintre satele actuale ale

comunei care încă nu figurează.

Satele  s-au format  prin extindere în timp în jurul  vetrelor  de sat.  Un factor

deosebit de important în dezvoltarea satelor comunei a fost cel fizico-geografic şi anume

alunecările de teren, fenomene destul de frecvente în toată aria subcarpaţilor. 

În „Dicţionarul geografic al judeţului Buzău” din anul 1892 se menţionează că „în

urma  fugirii  pământului  şi  dărâmării  caselor,  locuitorii  cătunului  Căneşti  s-au

împrăştiat în cătunele  Gonţeşti şi Pârlita”.

Locuitorii mai în vârstă spun că în nordul satului Căneşti ce poartă azi denumirea

de Barchezi a existat un cătun ce a dispărut în urma unor evenimente similare celor de

mai înainte, gospodăriile şi populaţia acestuia mutându-se tot în Pârlita.



Toponimia este influenţată în general de formele de relief dar şi de denumirea unor

locuitori ai comunei. Foarte folosit este termenul de „deal”.În cadrul comunei Căneşti se

întâlnesc:

1. Oronime 

Acestea pot fi: 

A)  -  antroponime:  Dealul  Ţâmboaiei,  Dealul  lui  Dragomir,  Valea  lui  Miriţă,

Drenari, Prunari, Sicari, Potecari, etc.

B) - oronime geografice propriu-zise: 

- denumiri legate de alcătuirea litografică: vârful Pietrei, dealul Pietricica, la Sigi;

- denumiri legate de culori: Malul Alb, Malul Bălan;

- denumiri ce arată dimensiunea: Malu’ Mare, dealul Chiscu’ lung;

- denumiri ce indică forma: vârful Măgura, dealul Ţurgui;

- denumiri ce indică specii vegetative: Malu Bradului, La Peri, Teiş;

- denumiri ce se referă la elemente faunistice: Dealu Ciocârlari, valea Berbecului,

Stârcu;

- denumiri legate de îndeletnicirile locuitorilor: La Stână;

- denumiri legate de denumirea unor sate: valea Negoşinii, dealul Gonţeştilor. 

2. Hidronime

La fel ca oronimele, hidronimele sunt şi ele de diverse tipuri:

 - cu origine în antroponime: valea lui Dragomir, valea lui Miriţă, valea Baciului; 

- cu referire la dimensiuni: Valea Lungă;

- cu referire la formă: pârâul Strâmbu, pârâul Strâmbu Şuchii;

- cu referire la compoziţia chimică a apelor: pârâul Sărăţel, pârâul valea Sării,

izvorul Sărăturilor;

- cu referire la floră şi faună: valea Bradului, valea Răchitelor, valea Corbilor;

- cu referire la localitatea de unde izvorăsc: pârâul Negoşina.

3. Oiconime

 Analizând toponimia satelor  se observă că unele dintre ele îşi  au originea în

antroponime: 

1) - denumirea satului Căneşti provine de la Cană, numele unui fost dregător

(după unele surse);  alţii  susţin însă că această denumire provine mai curând de la

procesul  de  „căneală” pe care locuitorii  îl  practicau.  Acesta consta  în arderea unor

lemne putrezite,  cu care erau vopsite  turmele de  oi  pentru a putea fi  deosebite  de

turmele vecine;

2) - denumirea satului Negoşina provine de la numele unui boier – Negoşanu – ce

deţinea mari suprafeţe de terenuri în această zonă;

3)  -  denumirea  satului  Gonţeşti  provine  tot  de  la  numele  marelui  dregător

Gonţea;

Alte oiconime provin:

1) - de la cadrul natural în care este situată respectiva aşezare, aşa cum este

satul Valea-Verzii. 



Judecând după denumirea localităţilor învecinate (Gura-Văii = locul unde începe

valea, Gura-Văii sat), se presupune că această vale apărea ca un loc deosebit de frumos

mai ales primăvara, când totul era verde, de unde şi numele iniţială de „Valea-Verde”.

Cu timpul locuitorii au modificat puţin denumirea ajungându-se la cea de Valea-Verzii.

Este cea mai plauzibilă explicaţie care ne este oferită. O altă variantă ar fi că în trecut,

în această locaţie se cultiva multă varză, însă este greu de crezut pentru că varza nu

găseşte condiţii optime de cultură aici în zilele noastre; 

2) - de la despădurirea prin foc: satul Pârlita (devenit ulterior Căneşti);

3) - de la rezervele naturale de subsol şi activităţile pe care acestea le impun:

satul Păcurile.

Denumirea  satului  Şuchea  nu  i  se  cunoaşte  originea,  neexistând  nici-un

document în care să se facă referire la aceasta.

Unele denumiri  provin din legătura omului  cu elementele  naturii:Pârlita

(despădurirea prin foc), sau „tufa Zitoaiei”(de la numele unei moşieriţe care a renunţat

de bună voie la pământurile ei după plecarea din localitate şi apoi din ţară).

Încă din cele mai vechi timpuri românii au năzuit către idealuri de independenţă,

libertate  şi  neatârnare.  Pentru  aceasta  au luptat  de-a  lungul  istoriei  şi  locuitori  ai

comunei Căneşti. 

Toate evenimentele istorice majore care s-au succedat pe teritoriul ţării noastre

au  avut  şi  căneşteni  printre  participanţi.  Locuitorii  mai  vârstnici  povestesc  aceste

lucruri aşa cum le-au trăit sau cum le-au auzit de la urmaşii lor cu mult timp în urmă.

Astfel,  numeroşi  căneşteni  au  fost  participanţi  direcţi  la  Războiul  pentru

Declararea Independenţei Naţionale de la 1877, luptând cu arma în mână. Sunt oameni

cu care ne mândrim şi care au intrat definitiv în istoria comunei.  

Idealurile de libertate însă nu s-au împlinit şi ţăranii duceau o viaţă forta

grea.  Aşa că  peste  exact  30 de  ani,  în  1907,  răscoala  pornită  de  la  Flămânzi  (din

Moldova) a avut un ecou puternic în rândul ţăranilor căneşteni; aceştia înarmaţi cu

furci,  coase şi  topoare sunt hotărâţi  să-şi  facă singuri  dreptate:  în satele  Pârlita  şi

Valea-Verzii răsculaţii au fost întâmpinaţi de garda administratorului până la sosirea

armatei. 

În satul Păcurile, ţăranii au ocupat conacul moşieriţei Elena Georgescu, au luat

actele şi le-au ars, au dat foc căpiţelor cu fân de pe moşie, iar produsele găsite le-au

împărţit între ei. 

Comuna Căneşti se regăseşte printre cele 41 de localităţi participante la răscoală

(din 1907 localităţi câte număra la vreamea respectivă judeţul Buzău). 

În ziarul  „Universul  din 18 martie 1907 se menţionau următoarele:  „Călăraşii

artilerişti trimişi la faţa locului, au fost întâmpinaţi la marginea comunei de o mulţime

îndârjită, care la toate somaţiile comandantului nu a vrut să se împrăştie. 

Soldaţii au şarjat dar ţăranii s-au retras numai când s-a făcut uz de arme, rănind

gav 4 dintre ei. Circa 300 de ţărani din Căneşti şi comunele învecinate, au devastat

casele proprietarului Haralambie Bălescu. 

Ei s-au retras numai după sosirea unui divizion de artilerie. Între ţăranii intraţi

în pădurea arendaşului Mişu Antonescu şi jandarmi are loc o puternică ciocnire.”

Viaţa ţăranilor nu s-a schimbat în bine nici după aceste evenimente.

Cele două războaie mondiale constituie probabil cele mai importante evenimente

istorice la care locuitorii acestei comune au participat. 



Căneştenii au avut numeroşi eroi la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. În special cel de-

al doilea război mondial avea să schimbe pentru totdeauna viaţa acestor .

                                                                                   ANEXA 5 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

    Componenţa şi structura populaţiei comunei Căneşti . judeţul Buzău , defalcate
pe localităţi componente ; 

   În  complexul  geografic,  populaţia  se  constituie  într-un  element  important,

prezentând un deosebit  interes atât  în cadrul  studiilor  de geografie regională cât şi

locală. Documentele istorice atestă că Subcarpaţii Buzăului se înscriu ca o regiune

de străveche populare datorată atât factorilor istorici, sociali şi economici- economie

variată,  adăpost  în vremuri  de  răstrişte,  cât  şi  factorilor  geografici  naturali  -  relief,

climă,  ape,  sol,  care,  oferind  condiţii  favorabile  dezvoltării  satelor  au  contribuit  la

dezvoltarea unor formaţiuni social-economice fiind organizate începând cu sec. al XV-

lea. Comuna Căneşti face parte şi ea din această regiune de străveche populare.

Ca  orice  început  de  aşezare  omenescă,  locul  pentru

înfiinţare a fost ales nu întâmplător ci cu deplină chibzuinţă. Iată câteva argumente: 

- situată  pe  înălţimi  medii  de  dealuri,  cu  o  bună posibilitate  de  observare  a

depărtărilor  şi  de  supravegherea  pantelor  şi  văilor,  asigurând  garanţia

măsurilor de siguranţă;

- teritoriul  era  deţinătorul  unor  condiţii  strategice  cu  excelente  posibilităţi  de

informare;             

- este  mărginit  de  coline  şi  versanţi,  adăpostit  de înălţimi,  pe  un terasament

accesibil, cu unele denivelări şi multe suprafeţe de cultivat;

-  prezenţa multor surse de apă potabilă, a numeroase izvoare de suprafaţă cu

debit continuu;   

- păşuni, pajişti, zăvoaie, fâneţe naturale;   

- roca  de  structuri  multiple  prezentă  în  orice  loc  ce  a  asigurat  posibilitatea

imediată pentru construcţia adăposturilor;

- teren bun pentru culturi, suficient pentru un număr apreciabil de locuitori;

- prezenţa din belşug a sării.

Gruparea şi îndesirea populaţiei în anumite areale s-a datorat economiei locale

cu caractere proprii determinate de condiţiile naturale şi de factorii istorici, sociali şi

economici. Condiţiile naturale au jucat un rol important în popularea acestor regiuni

deoarece au prins practicarea culturilor de pomi fructiferi şi de viţă de vie pe dealurile

cu  expunere  sudică  şi  estică,  cât  şi  creşterea  animalelor  pe  păşunile  şi  fâneţele

comunei. Evoluţia numerică şi repartiţia geografică a populaţiei pe o perioadă

mai îndelungată, evaluarea tendinţelor de stabilitate şi-au pus amprenta pe evoluţia

forţei de muncă, pe dezvoltarea economică şi de perspectivă a comunei.

Factorii principali care au contribuit la aceasta sunt:

- sporul natural

- sporul migratoriu



Sporul  natural  contribuie  după  cum  este  cunoscut  la  o  creştere  normală  a

populaţiei în comună, care este totuşi echilibrat; în contrast cu sporul natural, sporul

migratoriu duce la descreşterea numărului de locuitori: spre deosebire de anii trecuţi

locuitorii  nu  mai  sunt  atraşi  de  dezvoltarea  altor  localităţi,  cauza  fiind  desigur,

consecinţa destabilizării economiei.

Din materialele şi documentele existente, din recensămintele anterioare analizate,

se desprind sub raportul evoluţiei numerice şi repartiţiei teritoriale, trei perioade:

- între anii 1835-1912

- între anii  1912-1973

- între anii 1973-2003

După o perioadă, înscrisă în documentele istorice anterioare anului 1835, pentru

unele localităţi din regiunea subcarpatică buzoiană, numărul locuitorilor a crescut pe

baza unui spor natural ridicat.

Din analiza făcută asupra hărţii ruse din anul 1835 a reieşit modul cum a

evoluat  din  punct  de  vedere  numeric  populaţia  satelor  componente  ale  comunei

Căneşti, stabilindu-se totodată configuraţia geografică a acestora, amplasate de o parte

şi de alta a pârâului Sărăţel:

- Căneşti - 325 locuitori;

- Negoşina – 390 locuitori;

- Păcurile – 160 locuitori;

- Şuchea - 165 locuitori;

- Valea lui Dragomir – 165 locuitori;

- Valea Verzii – 100 locuitori.

32500%;25 %39000%;30 %

16000%;12 % 16500%;13 % 16500%;13 %

10000%;8 %

Căneşti

Negoşina

Păcurile

Şuchea

Valea lui Dragomir

Valea Verzii

Fig. : REPARTIŢIA PE SATE A POPULAŢIEI COMUNEI CĂNEŞTI

(CONFORM HĂRŢII RUSE DIN ANUL 1835)

Se constată numărul mic de locuitori, vetrele de sat fiind alese de-a lungul văii

Sărăţelului atât pe malul drept cât şi pe cel stâng, cauză fiind şi fragmentarea reliefului

dar şi tendinţa de valorificare prin agricultură a terenurilor cu soluri fertile. Suprafeţe

întinse erau acoperite cu păduri.

Creşterea  numerică  a  populaţiei  se  datorează  transformărilor  economice  din

secolul al XIX-lea. Este perioada când se accentuează tăierea pădurilor şi se dezvoltă

ramuri  agricole  ce  vor  rămâne  tradiţionale  -  viticultura,  pomicultura,  creşterea

animalelor. Astfel în anul 1912 se înregistra un număr de 2048 de locuitori, ceea ce



reprezintă o creştere relativ mare dar care nu se atribuie numai sporului natural.

Dezvoltarea economică a Subcarpaţilor de curbură din cea de-a doua jumătate a

secolului al XIX-lea a exercitat o puternică influenţă şi asupra teritoriilor învecinate,

ceea ce a condus la migraţia unei părţi din populaţia comunei spre aceste regiuni. 

Între  1835 –  1912  procentul  de  creştere  a  fost  de  25-50  ‰, datorat  sporului

natural dar şi sporului migratoriu.

Începând cu 1912 populaţia creşte numeric, dar această creştere nu mai atinge

valorile perioadei 1835 – 1912 (1 ‰ ).

Conform recensământului din anul 1930, populaţia comunei Căneşti se prezenta

astfel:
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Fig. ...: REPARTIŢIA POPULAŢIEI COMUNEI CĂNEŞTI 

CONFORM RECENSĂMÂNTULUI DIN ANUL 1930

Creşterea relativ redusă se explică acum prin plecările definitive spre câmpii, ca

urmare  a  împroprietăririlor  din  anul  1921  şi  1945,  spre  centrele  situate  în  afara

regiunii  cât  şi  prin  pierderile  de  vieţi  omeneşti  pricinuite  de  cele  două  războaie

mondiale.

În perioada 1912 – 1973 se disting astfel, două etape:

- între 1912 - 1948

- între 1948 – 1973

Populaţia comunei cunoaşte o evoluţie  accentuată în etapa 1912 – 1948, cu toate

pierderile de vieţi omeneşti şi sporului natural redus din perioada celor două războaie

mondiale.Din anul 1948 şi până în anul 1973 populaţia comunei înregistrează mici

fluctuaţii,  mai  mult  în  sens  negativ.Asupra  evoluţiei  populaţiei,  în  sens  negativ  au

activat şi plecările definitive ale unei părţi din populaţia comunei care s-a stabilit în



propriile ogoare din câmpie reprezentate de pe urma împroprietăririlor sau în centrele

urbane: satele Padina, Pogoanele, Florica, Jugureni şi oraşele Buzău, Ploieşti, Braşov,

au acţionat negativ asupra evoluţiei populaţiei. 

Sporul natural a fost cuprins între 10 – 15‰ dar nu a reuşit să contribuie la un

echilibru  în  ceea  ce  priveşte  creşterile  medii anuale din  cauza  amintită  –  plecări

definitive, după cum am mai menţionat.

MIŞCAREA NATURALĂ ŞI MIGRATORIE

Între mişcarea naturală şi cea migratorie există o strânsă legătură, cea din urmă

influenţînd-o în mod deosebit pe prima prin deplasările interioare.

Mişcarea naturală

Pentru a avea o imagine corectă a dinamicii mişcării naturale vom urmări cele trei

componente ale sale, pe o perioadă de zece ani( 1965 - 1975):

- natalitatea 

- mortalitatea 

- sporul natural

Natalitatea     constituie factorul cel mai dinamic al creşterii populaţiei.

Natalitatea scade continuu începând din anul 1957, ajungând în anul 1965 la

14‰. La sfârşitul anului 1966, prin decret sunt din nou reglementate întreruperile de

sarcină, iar în anul următor se înregistrează la natalitate un procent de 31‰. 

Între anii 1969 – 1972 natalitatea a înregistrat valori mai scăzute, în jur de 24‰,

în anii 1982 – 18‰, iar în 1993 – 11‰, valori mai mari decât media pe ţară.

Mortalitatea, raportată la 1000 de locuitori a înregistrat o scădere continuă, ca de

altfel în întreaga ţară.

În perioada 1965 – 1975 mortalitatea se menţine în jurul mediei pe ţară, 10‰, în

anul  1983  –  11‰,  iar  în  anul  1993  –  8‰.  Scăderea  însemnată  a  natalităţii  se

datorează  în  primul  rând  scăderii  procentului  la  mortalitatea  infantilă,  a  creşterii

condiţiilor  de  viaţă  materiale  şi  social-culturale,  prelungind  durata  de  viaţă  a

locuitorilor, care ating vârsta maximă de 90 de ani.

Sporul  natural este  raportul  dintre  natalitate  şi  mortalitate  şi  este  unul  din

principalii indici care definesc perspectivele de dezvoltare a comunei, el fiind influenţat

desigur pozitiv prin creşterea natalităţii şi scăderea mortalităţii.

Astfel în perioada 1965-1975, sporul natural al comunei a înregistrat valori destul

de mari, variind între 7‰ în anul 1965, 20‰ în 1967, valori mult superioare mediei

sporului natural pe ţară (6,1‰), iar în anul 1993 sporul natural a fost de 8‰.
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Mişcarea migratorie 

Ca toate comunele din subcarpaţii de curbură ai Buzăului, şi comuna Căneşti a

cunoscut  încă  din  vechime  atât  fenomenul  emigrării  cât  şi  acela  al  imigrării.  La

creşterea sau descreşterea numărului de locuitori pe teritoriul comunei a contribuit şi

mişcarea migratorie definitivă.

Astfel,  datorită  unor  masive  alunecări  de  teren  din  cătunul  Căneşti,  locuitorii



acestuia s-au strămutat în cătunele Gonţeşti şi Pârlita.

În satul Căneşti au venit şi locuitori din zona Vintilă-Vodă, care s-au stabilit pe

aceste meleaguri.

Reformele agrare înfăptuite în perioada sfârşitului secolului XIX şi secolului XX au

contribuit la fixarea unei părţi din populaţia comunei în zona de câmpie la propriile

ogoare.

 Mişcarea migratorie zilnică, săptămânală şi anuală

Dacă în anul 1975 din totalul de 370 de salariaţi, 7 % migrau zilnic către alte

localităţi (Berca, Buzău,etc.), 87 % săptămânal către aceleaşi localităţi, iar 6% migrau

lunar către localităţi mai îndepărtate (Ploieşti, Braşov, Galaţi, Brăila, Bucureşt) sau in

alte ţări .

 În anul 2021 din totalul de 96 persoane angajate un procent de 69 % pleacă

zilnic, săptămânal sau lunar din comună la muncă, restul de 31 % s-au angajat în

cadrul comunei .  

DENSITATEA  POPULAŢIEI

În  anul  2021 pe  întreaga  comună densitatea  era  de  7,2  loc/km²,  valoare  sub

media pe ţară. În anul 1993 densitatea era de 8,0 loc/km², procent deasemenea sub

media pe ţară (90 loc/km²).În ceea ce priveşte densitatea medie a locuitorilor în vatra

comunei, aceasta este de 12 loc/km².

Pe sate, densitatea locuitorilor în vatră se prezintă astfel:

- Căneşti – 0,06 loc/km

- Gonţeşti – 0,03 loc/km²

- Negoşina – 0,09 loc/km²

- Păcurile – 0,03 loc/km²

- Şuchea – 0,06 loc/km²

- Valea Verzii – 0,07

 loc/km²
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Fig. ...: DENSITATEA LOCUITORILOR ÎN VATRA COMUNEI CĂNEŞTI



Densitatea  netă  a  populaţiei  tot  pe  sate,  raportată  la  zona  de  locuit  are

următoarele valori:

- Căneşti – 1,12 loc/km²

- Gonţeşti – 0,71 loc/km²

- Negoşina – 1,77 loc/km²

- Păcurile – 0,73 loc/km²

- Şuchea – 1,0 loc/km²

- Valea Verzii – 1,11 loc/km²

Din aceste valori rezultă o densitate netă de 1,22 loc/km².

DENSITATEA NETĂ A POPULAŢIEI COMUNEI CĂNEŞTI
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Fig. ...: DENSITATEA NETĂ A POPULAŢIEI COMUNEI CĂNEŞTI

STRUCTURA POPULAŢIEI

Analizând structura populaţiei, pe sexe, pe grupe de vârstă, pe medii profesionale,

fiind rezultatul unui complex  de factori naturali, sociali, economici şi istorici ne face să

apreciem  potenţialul  uman  existent  cu  dinamica  şi  vitalitatea  sa  precum  şi  cu

consecinţele economice şi sociale ce decurg din repartiţia geografică a acestor elemente

demografice.

STRUCTURA PE SEXE

Structura  pe  sexe  este  rezultatul  mişcării  naturale  şi  a  raportului  dintre

natalitatea masculină şi cea feminină, a mişcării migraţiei, privind în special proporţia

dintre numărul migranţilor de sex feminin şi masculin.

La nivelul anului 2021 pe totalul comunei numărul femeilor a reprezentat 57,38%

din populaţia totală, valori care se menţin de o bună perioadă de timp.

3.1.4.2. STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ 

Structura  pe  grupe  de  vârstă  ne  dă  unele  sugestii  în  legătură  cu  evoluţia

populaţiei din comuna noastră; structura pe grupe de vârstă ca şi cea pe sexe

este influenţată în mod direct atât de natalitate şi mortalitate cât şi de mişcarea

migratorie.

Analiza populaţiei pe mari grupe de vârstă arată predominarea grupei între 15-64



ani, care reprezintă 61,3 % din numărul total al locuitorilor, după cum urmează:

- între 0–14 ani – 9,4% 

- între 15–64 ani – 51,3%

- peste 64 ani – 24,4%

Populaţia de vârstă tânără fiind in scadere la proporţiile actuale în perspectivă

procentul  populaţiei  apte  de  muncă,  reducându-se  astfel  crescand  procentul  de

îmbătrânire.

STRUCTURA ETNICĂ

În comuna Căneşti nu există locuitori de altă naţionalitate, românii reprezentând

100% din populaţie.

STRUCTURA PE RELIGII

În satele comunei, locuitorii sunt creştini-ortodocşi, nefiind semnalate alte religii,

secte şi nici atei.

Forţa de muncă

Populaţia aptă de muncă, bărbaţi între 16 – 59 ani şi femei 16 – 54 ani se ridica în

anul 2021 la numai 277 locuitori din soldul de 699 .

Densitatea populaţiei aptă de muncă la nivelul comunei este de cca. 96 braţe de

muncă la 100 ha , teren arabil convenţional.

S-au făcut calcule din care a reieşit că suprafaţa de teren arabil convenţional ce

revine la un locuitor apt de muncă este de 1,5 ha, ceea ce conduce la apariţia unui

excedent în forţa de muncă.

Exceptând lunile iulie şi septembrie când forţa de muncă este folosită în proporţie

de 50 - 52%, în lunile celelalte procentul fiind sub 40%.

                                                                                   ANEXA 6.a 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

 

    Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor
locali  de  la  nivelul  comunei  Căneşti  ,  judeţul  Buzău  ,  precum şi  apartenenţa
politică a acestora, începând cu anul 1992

    PRIMAR
a) mandatul 1992-1996

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă

1 DINICIOIU EUGENIU 25.02.1938 F.S.N. 1992-1996

    b) mandatul 1996-2000
   

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă



1 DINICIOIU EUGENIU 25.02.1939 P.D.S.R. 1996-2000

    c) mandatul 2000-2004
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.D.S.R 2000-2004

    d) mandatul 2004-2008
   

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.S.D. 2004-2008
 

    e) mandatul 2008-2012
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.N.L 2008-2012

    f) mandatul 2012-2016
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.N.L. 2012-2016

    g) mandatul 2016-2020
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.S.D. 2016-2020

    h) mandatul 2020 - 2024

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.S.D 2020 - 2024

           ANEXA 6.b 
      la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

    

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali 

de  la  nivelul  comunei  Căneşti  ,  judeţul  Buzău  ,  precum şi  apartenenţa  politică  a

acestora, începând cu anul 1992

    I. CONSILIERI LOCALI



    a) mandatul 1992-1996
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă

1 DINICIOIU DUMITRU 17.09.1926 P.D.S.R 1992-1996
2 DESPA FĂNICĂ 27.08.1932 P.D.S.R -   “  -
3 IORDAN FLORICA 20.03.1941 P.D.S.R -   “  -
4 IARCA NIŢĂ 12.05.1949 P.D.S.R -   “  -
5 MIHAI MOISE 01.01.1942 P.D.S.R -   “  -
6 LACUSTĂ MOISE 16.01.1918 P.D.S.R -   “  -
7 PASCU GHEORGHE 28.06.1948 P.D.S.R -   “  -
8 PALCĂU GHEORGHE 22.04.1926 P.N.Ţ -   “  -
9 POPESCU AURELIAN CEZAR 02.07.1937 P.N.Ţ -   “  -

    b) mandatul 1996-2000
   

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică

Perioadă

1 DINICIOIU DUMITRU 17.09.1926 P.D.S.R. 1992-1996
2 DESPA FĂNICĂ 27.08.1932 P.D.S.R. -   “  -
3 IORDAN FLORICA 20.03.1941 P.D.S.R. -   “  -
4 IARCA NIŢĂ 12.05.1949 P.D.S.R. -   “  -
5 MIHAI MOISE 01.01.1942 P.D.S.R. -   “  -
6 LACUSTĂ MOISE 16.01.1918 P.D.S.R. -   “  -
7 PASCU GHEORGHE 28.06.1948 P.D.S.R. -   “  -
8 PALCĂU GHEORGHE 28.06.1948 P.N.Ţ -   “  -
9 POPESCU AURELIAN CEZAR 02.07.1937 P.N.Ţ -   “  -

    c) mandatul 2000-2004
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BUGA SFINTEŞ VASILICĂ EDMOND 01.02.1967 P.R.M 2000-2004
2 COSTEA TĂNASE 08.10.1933 P.R.M -   “  -
3 DINICIOIU EUGENIU 08.10.1933 A.P.R. -   “  -
4 EPURAN GRIGORE 24.10.1936 P.S.M -   “  -
5 IORDAN FLORICA 20.03.1941 P.S.D -   “  -
6 IARCA NIŢĂ 12.05.1949 P.S.D -   “  -
7 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D -   “  -
8 MIHAI MOISE 01.01.1942 P.S.D -   “  -
9 PASCU GHEORGHE 28.06.1948 P.S.D -   “  -
10 ROŞU NELU 10.07.1970 P.R.M. -   “  -
11 ZAHARIA DORINA 15.11.1946 P.S.D -   “  -

    d) mandatul 2004-2008
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BUGA SFINTEŞ VASILICĂ EDMOND 01.02.1967 P.R.M 2004-2008
2 CUTULSCHI TIT 07.09.1962 P.R.M -   “  -



3 DIACONU VALERICĂ 01.01.1947 P.S. -   “  -
4 EPURAN GRIGORE 24.10.1936 P.S.M -   “  -
5 IORDAN FLORICA 20.03.1941 P.S.D -   “  -
6 IARCA NIŢĂ 12.05.1949 P.S.D -   “  -
7 MIHAI MOISE 01.01.1942 P.S.D -   “  -
8 PASCU GHEORGHE 01.01.1942 P.S.D -   “  -
9 ZAHARIA DORINA 15.11.1946 P.S.D -   “  -

   

    e) mandatul 2008-2012
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BUGA SFINTEŞ VASILICĂ EDMOND 23.07.1971 P.R.M. 2008-2012
2 BUGA SFINTEŞ RICARDO DANIEL 30.03.1973 P.R.M -   “  -
3 BORICEANU GEANINA-MADALINA 11.12.1978 P.N.L. -   “  -
4 CUTULSCHI TIT 07.09.1962 P.R.M. -   “  -
5 GHIAŢĂ CONSTANTIN 15.11.1965 P.N.G.C.D. -   “  -
6 EPURAN GRIGORE 24.10.1936 P.N.L -   “  -
7 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.N.L -   “  -
8 PASCU GHEORGHE 01.01.1942 P.N.L -   “  -
9 ZAHARIA DORINA 15.11.1946 P.N.L -   “  -

    f) mandatul 2012-2016
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BOCIOACĂ FLORINEL 01.02.1967 P.N.L 2012-2016
2 BUGA SFINTEŞ RICARDO DANIEL 30.03.1973 P.S.D -   “  -
3 GRAMA ION 13.03.1965 P.N.L -   “  -
4 GHIAŢĂ CONSTANTIN 15.11.1965 P.N.L -   “  -
5 EPURAN GRIGORE 24.10.1936 P.N.L -   “  -
6 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.N.L -   “  -
7 POTECĂ IONEL 19.07.1972 P.D. -   “  -
8 SANDA AUREL 18.07.1958 P.N.L -   “  -
9 ZAHARIA DORINA 15.11.1946 P.N.L -   “  -

    g) mandatul 2016-2020
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BUGA SFINTEŞ RICARDO DANIEL 30.03.1973 P.S.D 2016-2020
2 CALOIAN GHEORGHE 11.08.1969 P.S.D -   “  -
3 DODAN CONSTANTIN 13.03.1967 P.S.D -   “  -
4 GRAMA IONEL 13.03.1965 P.S.D -   “  -
5 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D -   “  -
6 MIRIŢESCU VIOREL - GABRIEL 28.02.1969 P.S.D -   “  -
7 PRUNĂ GENOVEVA 20.02.1983 P.S.D -   “  -
8 SANDA AUREL 18.07.1958 P.S.D -   “  -
9 ZAHARIA DORINA 15.11.1946 P.S.D -   “  -

    h) mandatul 2020 -2024



  

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data

Naşterii

Apartenenţa

politică

Perioadă

1 BUGA SFINTEŞ RICARDO DANIEL 30.03.1973 P.S.D 2020-2024
2 CALOIAN GHEORGHE 11.08.1969 P.S.D -   “  -
3 DINU IRINEL GEORGEL 04.11.1987 P.M.P -   “  -
4 DODAN CONSTANTIN 13.03.1967 P.S.D -   “  -
5 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D -   “  -
6 PRUNĂ DANIELA 06.04.1978 P.M.P -   “  -
7 PRUNĂ GENOVEVA 20.02.1983 P.S.D -   “  -
8 POTECĂ MIHAELA 18.07.1973 P.S.D -   “  -
9 SANDA AUREL 18.07.1958 P.S.D -   “  -

  

    II. VICEPRIMAR 
    a) mandatul 1992-1996
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.D.S.R 1992 - 1996

    b) mandatul 1996-2000
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MARIN STOICA 01.02.1967 P.D.S.R 1996 - 2000

    c) mandatul 2000-2004
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 DIACONU VALERICĂ 01.01.1947 P.D.S.R 2000 - 2004

    d) mandatul 2004-2008
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.D.S.R 2004 - 2008

    e) mandatul 2008-2012
   

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D. 2008 - 2012

    f) mandatul 2012-2016
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.N.L. 2012 - 2016



    g) mandatul 2018-2020
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D. 2018 - 2020

    h) mandatul 2020 - 2024
    

Nr.

crt.

Nume şi Prenume Data Naşterii Apartenenţa

politică 

Perioadă

1 MIHU FLORINEL 18.10.1972 P.S.D. 2020 - 2024

    

           

      ANEXA 7
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

    Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei Căneşti,
judeţul Buzău “,  respectiv a  „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Căneşti ,
judeţul Buzău “
 

    ART. 1 Titlul de „Cetăţean de onoare al Comunei Căneşti“, denumit în continuare

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei
Căneşti .

    ART. 2 Certificatul de  „Fiu/fiică al/a Comunei Căneşti“,  denumit în continuare

Certificat  reprezintă  distincţia  acordată  de  către Consiliul  local  al  Comunei  Căneşti

persoanelor născute în comuna Căneşti , judeţul Buzău , la împlinirea vârstei de 18

ani.

    ART. 3 Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:

    a) primarului;

    b) consilierilor locali;

    c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot

înscrişi  în  Registrul  electoral  cu domiciliul  sau reşedinţa  în unitatea administrativ-

teritorială respectivă.

    ART. 4 Acordarea Titlului  şi  a  Certificatului  nu este  condiţionată de cetăţenie,

naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

    ART. 5 Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:

    a) sunt personale;

    b) sunt netransmisibile;

    c) reprezintă un drept al titularului;



    d) au valabilitate nedeterminată.

    ART. 6 Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de

persoane sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus

amprenta asupra dezvoltării comunei Căneşti , judeţul Buzău şi a imaginii acestuia;

b) personalităţi  care,  prin  realizările  lor  deosebite,  au  făcut  cunoscut  numele

comunei Căneşti , în ţară şi străinătate;

c) persoane care,  prin acţiunile  lor,  au preîntâmpinat producerea de evenimente

deosebit  de grave sau prin sacrificiul  suprem au salvat vieţile  concetăţenilor  lor,  în

comuna Căneşti , judeţul Buzău ;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.),

au  produs  o  îmbunătăţire  simţitoare  a  condiţiilor  de  viaţă  a  locuitorilor  comunei

Căneşti , judeţul Buzău ;

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au

un aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Căneşti , judeţul Buzău în lume;

f) sportivi din comuna Căneşti , judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite

în competiţii sportive internaţionale;

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului

local, după caz.

    ART. 7 Nu pot deţine Titlul  persoanele  care se găsesc în una din următoarele

situaţii:

    a)  condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă  pentru infracţiuni  contra

statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;

    b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va

face după clarificarea situaţiei juridice. 

    ART.  8 (1)   Persoanele  prevăzute  la  art.  3  solicită  acordarea  Titlului  sau  a

Certificatului  prin  depunerea  unui  dosar  la  unitatea  administrativ-teritorială

respectivă.

    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin

următoarele înscrisuri:

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

    b) curriculum vitae (în original);

    c) certificat de cazier judiciar (în original);

    d)  actul  de  deces  al  celui  propus,  după  caz  (copie  vizată  în  conformitate  cu

originalul).

    (3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel

puţin următoarele înscrisuri:

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);

    b) curriculum vitae (în original).



    (4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul

general al unităţii administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de

referatul de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).

    (5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare.

    (6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau

extraordinară.

    (7)  Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz.

    (8)  Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului

în curs.

    (9)  Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău

după caz, în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Căneşti .

    (10)  Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Căneşti sau de către

preşedintele Consiliului Judeţean Buzău , după caz, în cadrul unei festivităţi care se

organizează de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, după caz.

    ART. 9 Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;

b) primarul  comunei  Căneşti  prezintă  referatul  de  aprobare  care  a  stat  la  baza

Hotărârii Consiliului Local nr. ....^1;

    ^1 Se va completa cu numărul hotărârii  consiliului  local  prin care s-a adoptat

acordarea Titlului.

c) primarul  comunei  Căneşti  înmânează  diploma  de  „Cetăţean  de  onoare  al

Comunei Căneşti “ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt

meritele laureatului;

    f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva

rânduri în Cartea de onoare a Comunei Căneşti , judeţul Buzău  .

    ART. 10  Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Căneşti  la

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;



b) dreptul  de  a  participa  la  toate  manifestările  desfăşurate  sub  patronajul

Consiliului Consiliului Local al Comunei Căneşti sau în care acesta este coorganizator;

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de

instituţiile aflate în subordinea consiliului local;

    d) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului

Local al Comunei Căneşti , judeţul Buzău .

    ART. 11  Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:

    a) decesul titularului;

    b) retragerea Titlului.

    ART. 12 Titlul se retrage în următoarele situaţii:

    a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a);

    b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură

comunei Căneşti , locuitorilor săi sau ţării.

    ART. 13 Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Căneşti ,

după următoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Căneşti  de către persoanele menţionate

la art. 3;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;

c) retragerea  Titlului  se  va  face  prin  hotărâre  a  consiliului  local,  adoptată  cu

majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

    d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va

acorda cuvântul, la solicitarea sa.

    ART. 14 Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Căneşti.

    ART. 15 Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o

plăcuţă cu numele acestuia.

    ART. 16 Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în

format electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

    ART. 17 Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit

brevet, semnat de către primarul comunei Căneşti . 



    ANEXA 8 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

Reţeaua rutieră
  

    A. Drumuri de interes judeţean
    Drumul judeţean 102 F , cu o lungime de 6 km pe teritoriul comunei Căneşti ,

judeţul Buzău .

    B. Drumuri de interes local

    1. Drumuri comunale 

Nr.

crt
Denumirea

drumului

Traseul

drumului 

(localităț"ile

principale 

prin care 

trece); 

Caracteristicile drumului

Origine 

(km + m)

Destinaț"ie

(km + m)

Lungimea 

reală (m)

Tip de

acoperămât:

  - modernizat ;

  - îmbrăcăminț"i

    uș"oare ; 

  - pietruit ; 

  - de pământ ; 

1 DC 92

Scortoasa -

Negosina -

Canesti

5+200 9+800 4.600 m pietruit

2 DC 93 Valea Verzei -

Grabicina

0+000 0+4000 4.000 m pietruit +pamant

3 DC 94 Suchea - 0+000 2+500 2.500 m imbracaminti



Trestioara usoare

4 DC 95 Cojanu -

Negosina

10+000 11+000 1.100 m pietruit

6 DC 182 Scorosesti -

Suchea

5+600 10+000 4.600 m imbracaminti

usoare

7 DC 204

Căneşti -

(DJ 102F) -

Gonţeşti

0+000 4+000

 

4.000 m pietruit + pamant

8 DC 205 DJ 102 F –

Păcurile -DC 93

0+000 6+000 6.000 m pietruit + pamant

9 DC 206

DJ 102 F –

Valea Verzei –

DJ 102 F 

0+000 3+000 3.000 m imbracaminti

usoare

    2. Drumuri vicinale 

    Se va completa cu numărul total al drumurilor vicinale şi lungimea totală exprimată

în km pe care aceste drumuri o însumează.

    3. Străzi

    Se va completa cu numărul total al străzilor şi lungimea totală exprimată în km pe

care aceste străzi o însumează.

       ANEXA 9 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, 
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea

    I. Instituţii din domeniul educaţiei : 

- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂNEŞTI 
- ŞCOALA CU CLASELE I-IV NEGOŞINA ;
- GPN CĂNEŞTI ; 

    II. Instituţii din domeniul culturii : 

- BIBLIOTECA COMUNALĂ CĂNEŞTI ;
- AŞEZĂMINTE CULTURALE  - CĂMIN CULTURAL CĂNEŞTI ;

                                          - CĂMIN CULTURAL VALEA VERZEI ; 

    III. Instituţii din domeniul sănătăţii

- CABINET MEDICAL INDIVIDUAL “ DR.PLEŞEA FLORIN “ ; 



- CABINET MEDICAL VETERINAR DR. GHERMAN SIMONA ;

    IV. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului : 

- MICROBAZA SPORTIVĂ CĂNEŞTI ; 

    ANEXA 10 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate 
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură

    NOTĂ: 

    În această  anexă se  vor completa  informaţii  referitoare la  numărul operatorilor

economici, profilul economic al unităţii administrativ-teritoriale, capacităţi de producţie

diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură.

    ANEXA 11

    la statut 

    Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul ........(denumirea unităţii administrativ-

teritoriale)......^1 

    NOTĂ:

    În această anexă se vor completa informaţii privind bunurile din patrimoniul ......

(denumirea  unităţii  administrativ-teritoriale)......^1,  inclusiv  referitoare  la  bunurile

imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Codul civil.

    I.  Inventarul  bunurilor  imobile  din  domeniul  public  al  .....(denumirea  unităţii

administrativ-teritoriale)......^1



    1. 

    2. 

    ....

    II.  Inventarul  bunurilor  imobile  din  domeniul  privat  al  .....(denumirea  unităţii

administrativ-teritoriale).......^1

    1. 

    2. 

    ^1 Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-

101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  Legii nr. 2/1968 privind organizarea

administrativă  a  teritoriului  României,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare; pentru municipii, oraşe şi comune se va preciza şi judeţul pe raza căruia se

regăseşte unitatea administrativ-teritorială respectivă.

    

ANEXA 12  
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

I. Cultele religioase

- CREŞTIN ORTODOX - LĂCAŞE DE CULT : 

 

SATUL : CANESTI   - Biserica “Sf. Imp. CONSTANTIN SI ELENA” ;

SATUL : PACURILE - Biserica “Sf. Arhangheli  MIHAIL si GAVRIL” ;

SATUL : SUCHEA : - Biserica veche  - “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”;

                             - Biserica noua - “ Sf. Proroc Ilie TESVITEANUL ;



SATUL : NEGOSINA - Biserica de jos - “Sf. TREIME” ;

- Biserica de sus cimitir - “Sf. IOAN GURA DE AUR  SI 
CUVIOASA TEODORA “;

      CATUNUL : BONDREA - “Sf. Imp. CONSTANTIN SI ELENA” si “Sf. Mare. 
Mc. Dimitrie Izvoratorul de Mir”

ANEXA 13 
la Statutul Comunei Căneşti , judeţul Buzău

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna
Căneşti , judeţul Buzău : 

- “SAIN MARS DE COUTEAU” – FRANŢA
    

    

=============== „ =================



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Consilier local , Daniela PRUNĂ 

                                               CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                               Secretar General , 

                                           EPURAN VASILE 

Dact E.V. , ex. 3 , 07/2021
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