ROMÂNIA
Consiliul Local Căneşti
Comuna Căneşti , Judeţul Buzău
Dosar nr. 8/ A

Proces – Verbal

încheiat astăzi 29 august 2019

Azi data de mai sus , Consiliul local Căneşti s-a întrunit în şedinţă
ordinară , in temeiul prevederilor art. 133 , alin. (1) din ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , conform
Dispoziţiei primarului comunei nr. 67 din 09 august 2019 .
D-na. consilier Prună Genoveva presedinte de sedinta in functie declara
deschise lucrarile sedintei anuntand participarea si invitatii .
Astfel la lucrari , participa : dl. Marin Stoica – primar , dl Epuran Vasile,
secretarul comunei , d-na Lopata Florica Monica , contabil – delegat ;
In conformitate cu prevederile art. 243 , alin. (1) , lit. „j” din ORDONANȚA DE
URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ secretarul general al
unitaţii administrativ teritoriale face apelul nominal :
Din totalul de 9 consilieri locali participa :
1
2
3
4

Buga Sfintes Ricardo Daniel
Caloian Gheorghe
Dodan Constantin
Miritescu Viorel Gabriel

5
6
7
8

Mihu Florinel
Pruna Genoveva
Sanda Aurel
Zaharia Dorina

Lund act presedintele de sedinta constata unanimitatea participarii consilierilor
locali la lucrarile sedintei .
Presedintele de sedinta arata ca in conditiile date lucrarile sedintei se pot
desfasura deoarece sunt indeplinite prevederile art. 137 , alin. (1) din din ORDONANȚA
DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ .
In conformitate cu prevederile art. 138 , alin. (15) din actul normativ specificat
presedintele de sedinta da cuvantul secretarului comunei dl. Epuran Vasile care
supune spre aprobare procesul - verbal al sedintei extraordinare pe luna august a
Consiliului Local din data de 23 august 2019 .
Presedintele de sedinta anunta Ordinea de zi asa cum a fost propusa de
catre initiator - primarul localitatii dl. Stoica Marin care cuprinde :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ;
- initiator : primar Stoica Marin ;
- prezinta : primar Stoica Marin ;
2. Proiect de hotarare reglementarea circulatiei rutiere in comuna Căneşti,

pentru autovehicolele şi utilajele cu masa totala maxima autorizata mai mare
de 7,5 tone ;
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- initiator : primar Stoica Marin ;
- prezinta : primar Stoica Marin ;
3. Proiect de hotarare modificarea Hotararii Consiliului local Canesti , nr. 18
din 29 martie 2019 „privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere
terenuri cu destinaţie păşune comunală” ;
- initiator : primar Stoica Marin ;
- prezinta : primar Stoica Marin ;
4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Canesti, comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie –
Noiembrie 2019 ;
- initiator : primar Stoica Marin ;
- prezinta : primar Stoica Marin ;
5. Alte probleme ale activitatii curente ;
Presedintele de sedinta in exercitiu d-na. consilier local Pruna Genoveva , consulta
consilierii locali, daca exista si alte proiecte de hotarari , materiale care nu sufera amanare si
trebuiesc inscrise pe Ordinea de zi , pentru a fi discutate , popularizate, in randul cetatenilor .
Primarul comunei dl. Marin Stoica solicitand cuvantul propune modificarea Ordinei de zi
dupa cum urmeaza : sa fie scoase de pe ordinea de zi proiectele de hotarare :
... “privind reglementarea circulatiei rutiere in comuna Căneşti, pentru autovehicolele şi
utilajele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone ... “;
- ...” privind modificarea Hotararii Consiliului local Canesti , nr. 18 din 29 martie 2019
„privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune
comunală …” ;
-…” privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti, comuna Canesti
judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie – Noiembrie 2019 …” ;
Referitor la … „ scoaterea proiectelor de hotarare de pe Ordinea de zi doreste sa faca
unele precizarii astfel :
- Proiectul ... “privind reglementarea circulatiei rutiere in comuna Căneşti, pentru
autovehicolele şi utilajele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone ... “;
- nu s-a primit raspuns la “Revenirea”adresata IPJ Buzău – SPR .
- Proiectul...” privind modificarea Hotararii Consiliului local Canesti , nr. 18 din 29 martie
2019 „privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie
păşune comunală …” ;
-nu s-a primit raspuns privind interpretarea cadrului legal de la Institutia Prefectului –
judeţul Buzău .
-- Proiectul …” privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti, comuna
Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie – Noiembrie 2019 …” ;
- a fost adoptata Hotararea Consiliului local nr. 30 din 27 august 2019 in şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data de 27 august 2019 ;
Totodata propune sa fie prezentate adresele primite in luna in curs de la diferite
institutii publice pentru a fi polpularizate in randul cetatenilor , pentru a se lua act de continutul
acestora , avizul de principiu privind o cerere depusă , după cum urmeaza :
-

adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău nr. 9000 /31.07.2019 ;
Cererea d-nei Coman A Maria nr. 2052 din 08.08.2019 ;

Neexistand alte propuneri privind inscrierea sau alte modificari aduse Ordinei de zi
presedintele de sedinta supune la vot Ordinea de zi , cu completarile si modificarile aduse :
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- care este aprobata cu un numar de 8 (opt) voturi “pentru” - din totalul de 8 (opt) consilieri
locali prezenti.
In continuarea desfasurarii sedintei se da cuvantul d-lui Stoica Marin primarul comunei
pentru a prezenta proiectul de hotarare initiat la pct. 1 al Ordinei de zi , a materialelor
justificative in sustinerea aprobarii/adoptarii :
Se trece la prezentarea expunerii de motive , a celorlalte materiale in sustinerea
proiectului de hotarare – ...” privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ...” .
D-na Lopata Monica – Florica avand funcţia de contabil (delegat) prezintă raportul de
specialitate la proiectul de hotarare .
Presedintele de sedinta invita consilierii locali la discutii pe marginea materialelor
prezentate, rugand totodata presedintii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sa
prezinte raportul de avizare /neavizare al proiectului de hotarare .
D-na consilier local Zaharia Dorina solicitand cuvantul propune “...sa fie prezentate toate
materialele de la Ordinea de zi , urmand ca in discutii sa fie atinse toate punctele ...” .
Urmare a propunerii Presedintele de sedinta intreaba daca mai exista o alta propunere
in acest sens .
Neexistand o alta propunere se supune la vot propunerea facuta , care este aprobata cu :
8(opt) voturi “pentru” nici un vot “impotriva” , nici o “abtinere” din totalul de 8(opt) consilieri locali
din care prezenti la sedinta 8(opt) ;
In desfasurarea sedintei se da cuvantul secretarului general al comunei dl.
Epuran Vasile care prezinta adresele/cererea introdusa pe Ordinea de zi , masuri in
aplicarea acestora .
- prin adresa nr. 9000 /31.07.2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău aduce la cunoştinţa
entitaţilor locale faptul că ---„ in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea educaţiei
nationale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 modificată şi completată „Unitaţile de invaţamant
preuniversitar de stat acreditate cu personalitate juridică , pot fi supuse procesului de
reorganizare in cazuri justificative … „ . …” pana pe data de 31 august a fiecarui an scolar se
transmit la ARACIP astfel de situatii …” .
- d-na Coman A Maria din satul Negoşina …” solictă un ajutor financiar pentru efectuarea
unei operatii de „cataracta” la ochi …” motivul : …” venituri mici 640 lei lunar …” .
Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi , presedintele de sedinta invita
consilierii locali la discutii pe marginea materialelor prezentate, rugand totodata
presedintele Comisiei de specialitate a Consiliului Local sa prezinte raportul de
avizare /neavizare al proiectelor de hotarare .
Dl. consilier local Mihu Florinel - presedintele Comisiei de specialitate a Consiliului
Local – pentru” Agricultura , activitati economico – financiare , activitati sociale – culturale ,
culte“specifica ca in sedinta comisiei din data de 28 august 2019 au fost discutate proiectele
de hotarare , comisia avizandu-le cu unanimitate de voturi .
D-na. consilier local Zaharia Dorina - presedintele Comisiei de specialitate a Consiliului
Local - pentru” Invatamant , sanatate si familie , Amenajarea teritoriului si urbanism munca si
protectie sociala “ specifica ca in sedinta comisiei din data de 28 august 2019 au fost
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discutate proiectele de hotarare , comisia avizandu-le cu unanimitate de voturi .
Dl. consilier local Sanda Aurel - presedintele Comisiei de specialitate a Consiliului Local –
pentru” Protectie copii , tineret si sport , Protectie mediu si turism , juridica si de disciplina“
specifica ca in sedinta comisiei din data de 28 august 2019 au fost discutate proiectele de
hotarare , comisia avizandu-le cu unanimitate de voturi .
Constatand ca proiectele de hotarare au fost avizate , nu exista nici un impediment in
discutarea si aprobarea acestora presedintele de sedinta d-na. Prună GENOVEVA propune
consilierilor locali inscrierea la cuvant , pe marginea celor prezentate , alte probleme ale cetatenilor ,
propuneri in dezbaterea colectivitatii locale .
Personal nu are obiectii asupra proiectelor de hotarare , procesului verbal al sedintei
anterioare a materialelor , prezentate si sustine adoptarea acestora in forma prezentata de initiator .
Referitor la avizul de principiu asupra cererii depuse de d-na Coman Maria , nu o cunoaste se
abtine in ce priveste avizarea acesteia .
Dl. consilier local Buga Sfintes Ricardo Daniel – nu are obiectii asupra redactarii
materialelor , proiectul de hotarare este la obiect , conform materialelor prezentate este certa
adoptarea acestuia . Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei
extraordinare din luna august 2019 .
La punctul 2 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” :
- ...” cererea d-nei Coman A Maria - propune sa fie amanat votul de principiu pentru sedinta
urmatoare a Consiliului local motivat de urmatoarele aspecte :
- efectuarea unei anchete sociale la domiciliu pentru a vedea veniturile certe ;
- verificarea posibilitatilor bugetare din bugetul local pentru alocarea sumei necesare ...”;
- ...” revine asupra unei probleme pe care a mai ridicat - o si cu alte ocazii şi aduce la
cunoştiinţa conducerii primariei a d-lui primar aspectul privind depozitarea/aruncarea
gunoiului menajer in mod necontrolat in satul Negoşina şi nu numai şi in celelalte sate ...” ;
- ...” a observat ca in zona se afla mai multe utilaje administrate de catre dl. Tobos Gheorghe
fapt pentru care propune sa se ia legatura pentru inchirierea acestora in vederea repararii
mai multor drumuri comunale care necesita acest fapt ...”.
- ...” in ce priveste adresa ISJ Buzău la nivelul unitatii administrativ teritoriale nu avem astfel
de cazuri ...” ;
Dl. consilier local Caloian Gheorghe susţine aprobarea proiectului de hotarare in forma
prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului verbal al sedintei extraordinare
din luna august 2019 .
La punctul 2 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa aduca la
cunoştiinţa conducerii primariei /d-lui primar , urmatoarele aspecte :
- ...” In satul Valea Verzei nu au mai fost clorinate făntanile ...” ;
- ...” sustine propunerea d-lui consilier Buga , trebuie reparat urgent drumul de pe Valea lui
Dragomir ...” ;
- ...” a mai solicitat şi revine cu rugamintea catre conducerea primariei pentru a fi sprijinit
...”ii trebuie o foaie de tabla negra cu dimensiunile 2x1 m , groasa de 0,5 mm , pentru
repararea ulucului de la fantana din satul Valea Verzei , care se afla vizavi de gospodaria
d-nei Baciu Luminita ...”.
D-na consilier local Zaharia Dorina – a ascultat cu atentie materialele prezentate , nu are
obiecţiuni privind redactarea procesului verbal al şedinţei anterioare .
La punctul 2 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” :
...” nu este de acord cu avizarea/aprobarea cererii d-nei Coman A. Maria cunoaşte situaţia
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acesteia are posibilitatea efectuarii operatiei pe langa venitul specificat mai realizeaza si alte
venituri , poate fi sprijinita de copii .
La nivelul localitatii exista multe persoane cu probleme grave de sanatate care ar fi
indreptatite sa solicite acest lucru dar nu o fac ...”.
Dl. consilier Miriţescu Viorel – sustine aprobarea proiectului de hotarare in forma
propusa , nu are obiectii asupra redactarii procesului verbal al sedintei anterioare .
La punctul “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa aduca la cunostinta conducerii
primariei , a d-lui primar – urmatorul aspect :
- In satul Păcurile in dreptul gospodariei d-nei Iarca Marinela sistemul de iluminat public
functioneaza şi ziua şi noaptea in mod necontrolat .
- referitor la cererea d-nei Coman Maria , personal nu o cunoaste se abtine in ce priveşte votul
sau comentarii privind solicitarea acesteia . Sustine propunerea d-lui consilier Buga privind
amanarea votului .
Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri d-na Prună
Genoveva presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Stoica Marin primarul comunei pentru a
raspunde intrebarilor adresate personal sau de catre persoanele abilitate din cadrul aparatului de
specialitate , sa-si exprime propriul punct de vedere asupra materialelor prezentate .
Primarul comunei doreste sa raspunda intrebarilor punctual asa cum au fost adresate
de vorbitori :
Dl. consilier local Buga Sfinteş Ricardo Daniel – este o problema generala in toate satele
exista astfel de aspecte , trebuie facut corp comun conducerea primariei , consilierii locali , cetatenii
sa ne mobilizam pentru depistarea celor care fac astfel de fapte . Vom demara o noua actiune de
curatenie .
- intradevar dl. Tobos Gheorghe are utilaje dislocate in zona s-a luat deja legatura cu acesta şi
in curand vor fi reparate drumurile care necesita interventie de urgentă .
- referitor la cererea d-nei Coman Maria , ...” in momentul aprobarii bugetului local se
aloca sume şi pentru astfel de cazuri , considera buna propunerea d-lui consilier desi parerile sunt
impartite ...” .
...” Intradevar la nivelul u.a.t nu intalnim situatii conform adresei ISJ , vom da raspuns
in consecinţă ...”
Dl. consilier local Caloian Gheorghe – ...”clorinarea fantanilor este o problemă generala şi
trebuie realizată la nivelul intregii unitati administrativ teritoriale – compartimetul achizitii
publice va demara actiunea de achizitie publica de dezinfectant prin programul national
SEAP .
In ce priveste foaia de tabla solicitata , dl viceprimar va urmarii ...”cand masina mai
coboara la Buzău dl. Tanase Nelu sa cumpere foaia de tabla ...” .
D-na consilier local Zaharia Dorina – ...in ce priveste cererea pusa in discutie a considerat
necesar obtinerea avizului de principiu din partea Consiliului local tocmai pentru o buna analiza a
situatiei de fapt ...” .
Dl. consilier Miriţescu Viorel – ...”este foarte bine că am fost anuntati , toti trebuie sa avem
grija de bunurile , serviciile colectivitatii locale . In satul Păcurile ne-am mai confruntat cu acest
aspect , dl. viceprimar va merge cu angajatii noştrii va urmarii ca firele / conductorul sa nu
fie intersectat . In cazul in care nu se rezolva vom lua legatura cu reprezentantii “Electrica
S.A. “ ...” .
Multumeste pentru atentia acordata .
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Preşedintele de şedinţă consulta consilierii dacă sunt mulţumiţi de răspunsurile
primite există alte probleme de interes local care pot fi aduse în discuţie .
Nefiind alte obiecţiuni se supun la vot materialele prezentate :
1. Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ;
- adoptat cu 8 (opt) voturi “pentru” - din totalul de 8(opt) consilieri locali prezenti ;
2. avizul de principiu privind cererea d-nei Coman A Maria – exista două
propuneri :
- „…amanarea votului pentru cercetarea situatiei
(efectuarea unei anchete sociale) …” ;
- respingerea/neacordarea avizului de principiu ;
- Se supune la vot prima propunere „…amanarea votului pentru cercetarea
situatiei (efectuarea unei anchete sociale) …” ;
- aprobată cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 8(opt) consilieri locali prezenti ;
- Se supune la vot cea de adoua propunere …”respingerea/neacordarea
avizului de principiu …”
- 1 (unu) voturi “pentru” , 7 (şapte) voturi “impotrivă” - din totalul de 8(opt) consilieri locali
prezenti ;
In urma centralizarii rezultatului votului se amana acordarea avizului de principiu pentru
şedinţa următoare a Consiliului Local .
3. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de
27 august 2019 ;
- adoptat cu 8 (opt) voturi “pentru” - din totalul de 8 (opt) consilieri locali prezenti ;
Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi incheiate discutiile , presedintele
de sedinta dl. Mihu FLORINEL declara inchise lucrarile sedintei multumind pentru
participare.
Neexistand propuneri se lasa initierea Ordinei de zi la latitudinea
primarului comunei .
Şedinţa consiliului local a luat sfârşit .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prună GENOVEVA
REDACTAT,
Secretarul comunei ,
Epuran Vasile
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