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

Proces – Verbal

încheiat astăzi 31 iulie 2019

Azi data de mai sus , Consiliul local Căneşti s-a întrunit în şedinţă
ordinară , in temeiul prevederilor art. 39 , alin. (1) din LEGEA nr. 215 din
23 aprilie 2001 (**republicată**) (*actualizată*) administraţiei publice locale ,
conform Dispoziţiei primarului comunei nr. 61 din 15 iulie 2019 .
Dl. Mihu Florinel 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 ;
Prezenta consilierilor este urmatoarea :
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. 40 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
modificata si completata .
In conformitate cu prevederile art. 42 , alin. (5) din actul normativ specificat presedintele de
sedinta da cuvantul secretarului comunei dl. Epuran Vasile care supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare pe luna Iunie a Consiliului Local din data de 27 iunie 2019 .
In continuarea desfasurarii lucrarilor , 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 privind reglementarea circulatiei rutiere in comuna Căneşti,

pentru autovehicolele şi utilajele cu masa totala maxima autorizata
mai mare de 7,5 tone ;
-

initiator : primar Stoica Marin ;
prezinta : primar Stoica Marin ;
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3. Proiect privind 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 privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 2019 ;
-

initiator : primar Stoica Marin ;
prezinta : primar Stoica Marin ;

5. Proiect pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali
ai persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe
semestrul - I - al anului 2019 ;
-

initiator : primar Stoica Marin ;
prezinta : primar Stoica Marin ;

6. Alte probleme ale activitatii curente ;
Presedintele de sedinta in exercitiu dl. consilier local Mihu Florinel , 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau
pe anul 2019 …” ;
... “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 …” ;
-…” aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe semestrul - I - al anului 2019 …” ;
Totodata 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 , dupa
cum urmeaza :
- adresa Institutiei Prefectului – judeţul Buzău nr. 9467/12.07.2019 privind infectiile cu virus
West Nile (boala infectioasa transmisa prin intepaturi de tantar ;
- adresa nr. 80.132/16.07.2019 emisa de Administratia Fondului pentru Mediu.- referitor la
„Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate
neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice ” ;
- Cererea d-nei Bîscă Liliana prin care solicită inchirierea Caminului Cultural din satul Valea
Verzei pentru activitati comerciale ;
Referitor la … „ scoaterea proiectelor de hotarare de pe Ordinea de zi doreste sa faca
unele precizarii astfel :
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- Proiectul ... “privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul
Buzau pe anul 2019 “;
- nu au fost alocate sume ;
- 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 .
-- Proiectul …”privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe semestrul - I - al anului
2019 …” ;
- s-a constatat ca nu este necesară aprobarea prin proiect de hotarare a Raportului prind
activitatea asistentilor sociali ;
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 :
- 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. 4 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 executia bugetului local pe sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 2019 ...” .
D-na Lopata Monica – Florica avand funcţia de contabil (delegat) prezintă raportul de
specialitate la proiectul de hotarare dand lamuriri pe fiecare capitol de cheltuieli bugetare .
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 Secretarul comunei dl. Epuran Vasile care
prezinta adresele/cererea introdusa pe Ordinea de zi , masuri in aplicarea acestora .
Presedintele de sedinţă dă cuvantul d-nei Epuran VIORICA asistent social in cadrul
aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta „Raportul privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe
semestrul - I - al anului 2019” .
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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 30 iulie 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 30 iulie 2019 au fost 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 30 iulie 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 dl. Mihu Florinel 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 .
Dl. consilier local Buga Sfintes Ricardo Daniel – nu are obiectii asupra redactarii
materialelor , proiectul de hotarare este la obiect , prezintă pe capitole stadiul/evoluţia bugetului
local pe trim II al anului curent . Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al
sedintei din luna iunie 2019 .
La punctul 6 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente”urmare a cererii d-nei
Bîscă Liliana :
- Nu este de acord cu inchirierea caminelor culturale in cazul prezentat din satul Valea
Verzei , dealtfel isi aminteşte ca in Consiliul local s-a aprobat ca la nivelul u.a.t Căminele
Culturale să nu mai fie inchiriate pentru activitati comerciale să fie folosite in scopuri
culturale aşa cum a fost destinaţia acestora .
Dl. consilier local Caloian Gheorghe susţine aprobarea proiectului de Hotarare in forma
prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului verbal al sedintei din luna iunie
2019 .
La punctul 6 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa adreseze o
intrebare conducerii primariei /d-lui primar , aşa cum a fost formulată de mei mulţi cetateni :
- Care este situaţia achiziţionarii buldoexcavatorului in cadrul programului ”ACHIZITIE
BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU” ?

-

Sustine propunerea d-lui consilier Buga , dealtfel persoana in cauză la nivelul colectivitatii
nu este cunoscută ca o persoana serioasa , nu dispune de banii necesari pentru
deschiderea unei afaceri care sa vina in sprijinul cetatenilor , sa aduca bani la buget etc.
D-na consilier local Zaharia Dorina – a ascultat cu atentie materialele prezentate , nu a
observat depaşiri sau cheltuieli nejustificate pe trim. II al bugetului localitatii . Dealtfel asa cum
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afirma d-na contabilă prin Programul FOREXEBUG nu poti sa efectuezi plaţi , cheltuieli
nejustificate etc. . Nu are obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei anterioare .
O felicită pe d-na asistent social pentru activitatea desfasurata , personal a observat-o in
satul Negoşina monitorizand familia Radu Madalina şi nu numai .
La punctul 6 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa aduca la
cunostiinta conducerii primariei , faptul că :
- Are nevoie de 2 oameni pentru a-l schimba pe batranul Pascu Vasile , să-i facă curăţenie .
Dl. consilier local Sanda Aurel – sustine aprobarea proiectelor de hotarare in forma
propusa , nu are obiectii asupra redactarii procesului verbal al sedintei anterioare . Considera ca
buna activitatea compartimentului de asistentă socială .
La punctul “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa aduca la cunostiinta
conducerii primariei , a d-lui primar – urmatorul aspect :
- Aşa cum se cunoaşte In satul Şuchea DC 94 a fost asfaltat , problema este ca drumul este
foarte ingust , iar cand se intalnesc doua autovehicole trecerea unul pe langa celalalt este foarte grea
şi mai sunt şi puncte unde vizibilitate este foarte mica . Fata de aceste aspecte propune sa se
construiasca unde drumul permite refugii .
Incheie multumind pentru atentia acordata .
Dl. consilier local Caloian Gheorghe – sustine aprobarea proiectelor 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 cunostiinta
conducerii primariei , a d-lui primar – urmatorul aspect :
- In satul Valea Verzei dl. Gurău Constantin unul din moştenitorii defunctului Dinicioiu Traian .
s-a legat cu o conductă la Făntăna din pct. Gospodaria d-lui Dragan Ene , lasandu-i pe ceilalti
cetateni fara apă , numitul nelocuind pe raza localitatii .
Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri dl Florinel
MIHU 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 –
- In ce priveste achizitionarea utilajului in cadrul proiectului – “ACHIZITIE

BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU ” – va aducem la cunoştintă ca , s-a tinut

licitatia , urmează sa fie adus utilajul .
- Din discuţiile cu firma castigatoare utilajul se afla in vama nu se stie motivul
intarzierii.
- Referitor la proiectul “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 92 NEGOȘINA CĂNEȘTI, COMUNA CĂNEȘTI, JUDEŢUL BUZĂU”, se lucrează la cartea funciara au inceput
masuratorile din comuna Scorţoasa catre Negoşina – Căneşti , exista o singura firma care realizează
lucrarea pe ambele localitati un lucru foarte bun deoarece nu vor exista discutii pe anumite aspecte
tehnice .
- O mare problema o constituie faptul ca in judeţul Buzău nu exista o firma care sa
efectueze studiile geotehnice pentru pod trebuie forat in malurile paraului Sărăţel cu o
sondeză specială . Avem promisiunea unei firme din judeţul Bacau cu aportul firmei
proiectante , urmează sa se mai discute .
- In ce priveşte licitaţia pentru spaţiul “Farnacie “ aşa cum am mai specificat şi in alte
şedinte firma “IRIS PHARM” care a funţionat anunţat ca nu mai participă la licitaţie , motivele
sunt clare – lipsa unui profit, etc. .
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Şi-a anunţat participarea o altă firmă “ALINA PHARM S.R.L.” dar care pana la aceasta data
nu s-a prezentat .
Am hotarat ca licitaţia să se desfaşoare pe o perioada mai lunga pănă la adjudecare motivat
de necesitatea stringentă pentru cetatenii din localitate şi cei din localitatile invecinate
pentru o astfel de firmă .
D-na consilier Prună Genoveva – Exista mai multe plangeri şi de la cetatenii din satul
Păcurile , persoana in cauza este cunoscuta ca recalcitrantă , are probleme şi cu fiicele a fost
amendat de catre lucratorii postului de Politie pentru aceeleasi fapte , se observa că nu s-a liniştit .
Dl viceprimar va lua legătura cu lucratorii Postului de Politie se va deplasa in teren şi va
constata daca intradevar faptele se confirma , ulterior vom lua masurile legale in vigoare ,.
Dl. consilier local Sanda Aurel – este foarte adevarat trebuie reparat drumul din satul
Şuchea , vola primarie se gaseste in zona şi va interveni .
Multumeste pentru atentia acordata .
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 executia bugetului local pe sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 2019 ;
- adoptat cu 8 (opt) voturi “pentru” - din totalul de 8(opt) consilieri locali prezenti ;
2. avizul de principiu privind cererea d-nei Bîscă Liliana prin care solicită
inchirierea Caminului Cultural din satul Valea Verzei pentru activitati comerciale ;
- respinsa cu 8 (opt) voturi “pentru” - din totalul de 8(opt) consilieri locali prezenti ;
2. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de
27 iunie 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,
Florinel MIHU
REDACTAT,
Secretarul comunei ,
Epuran Vasile
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