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R O M Â N I A 
Consiliul Local Căneşti 

Comuna Căneşti  , Judeţul Buzău 
Dosar nr. 8/ A 

	
 Proces – Verbal  
																																																																																		 	 încheiat astăzi  22 aprilie 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. 47 din 08 aprilie 2019 . 
 

Dl.	Miriţescu	Viorel	–	Gabriel	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	 Buga	Sfintes	Ricardo	Daniel	 5	 Mihu	Florinel	
2	 Caloian	Gheorghe	 6	 Pruna	Genoveva	
3	 Dodan	Constantin	 7	 Sanda	Aurel	
4	 Miritescu	Viorel	Gabriel	 8	 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	 poate	 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		Ianuarie		a	Consiliului	Local	din		data	de			29	martie	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	aprobarea	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	privind		aprobarea	Programului	anual	al		achizitiilor	publice	la	

nivelul	Primariei		comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	pentru	anul	2019	;	
	

- initiator	:	primar	Stoica	Marin	;	
- prezinta	:	primar	Stoica	Marin	;	
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3. Proiect de hotarare	  privind	 aprobarea	 numarului	 de	 posturi	 ,	 al	 organigramei	 	 si		
statului	de	 functii	 al	 aparatului	 de	 specialitate	 al	Primarului	 comunei	 Canesti	 ,	 judetul	
Buzau	;		

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

	
4. Proiect de hotarare	 privind	 valorile	 impozabile,	 impozitele	 și	 taxele	 locale	 și	 alte	 taxe	

asimilate	 acestora	 precum	 și	 amenzile	 aplicabile	 în	 comuna	 Canesti,	judetul	 Buzau	 în	 anul	
2020	;	

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

	
5. Raport privind	starea	economico	-	socială	şi	de	mediu	a	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	;	

	
- prezinta	:	primar	Stoica	Marin	;	

	

6.  Alte probleme	ale	activitatii	curente	;	
	

Presedintele	 de	 sedinta	 in	 exercitiu	 dl.	 consilier	 local	 	Miritescu	 Viorel	 –	 Gabriel	 ,	
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	.	

Dl	 Epuran	 Vasile	 	 secretarul	 comunei	 solicitand	 cuvantul	 propune	 introducerea	 pe	
Ordinea	de	zi	a	Raportului	de	activitate	personala	pe	anul	2018	al	d-nei	consilier	local	Zaharia	
Dorina	şi	un	numar	de	2(doua)	adrese	care	necesita	a	fi	popularizate	in	randul	cetatenilor	:		

	
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.	 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	 aprobarea	 bugetului	 de	 venituri	 si	 cheltuieli	 al	 	 comunei	
Canesti	,	judetul	Buzau	pe	anul	2019...” .	

	
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)	;		
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	 In	 desfasurarea	 sedintei	 se	 da	 cuvantul	 d-lui	 Primar	 pentru	 a	 prezenta	 celelalte	
materiale	 –	 Proiectele	 de	 Hotarare	 de	 la	 punctele	 2	 –	 4	 	 inclusiv	Raportul privind	 starea	
economico	-	socială	şi	de	mediu	a	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	de	pe		Ordinea	de	zi	;	

	 Secretarul	comunei	dl.	Epuran	Vasile		prezinta	adresele	introduse	pe	Ordinea	de	zi	,	
masuri	in	aplicarea	acestora	.		

Totodata	 in	 conformitate	 cu	 prevederile	 legale	 propune	 Consiliului	 local	 ,	 ca	 d-na	
consilier	Zaharia	Dorina	sa-si	prezinte	rapoartul	de	activitate	.			

	
	 Preşedintele	 de	 sedinţă	 dă	 cuvantul	 d-nei	 consilier	 local	 Zaharia	 Dorina	 care	 isi	
prezintă	raportul	de	activitate	pe	anul	2018	.		
	

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	19	aprilie	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	 19	 aprilie	 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	19	aprilie	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.	 Miriţescu	 Viorel	 -	 Gabriel	 	 propune	
consilierilor	locali	inscrierea	la	cuvant	,	pe	marginea	celor	prezentate	,	alte	probleme	ale	cetatenilor	,	
propuneri	in	dezbaterea	colectivitatii	locale	.	
	

Dl.	consilier	local	Buga	Sfintes	Ricardo	Daniel	–	solicitand	cuvantul	-	nu	are	obiectii	asupra	
redactarii	materialelor	 ,	proiectele	de	hotarari	sunt	 la	obiect	 ,	bugetul	este	bine	structurat	 ,	nu	are	
comentarii	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	sedintei	din	luna	Martie	2019	.		

	La	punctul	6	al	Ordinei	de	 	 zi	“alte	probleme	ale	activitatii	 curente”	 doreste	 sa	aduca	 la	
cunostiinta	conducerii	primariei	,	a	d-lui	primar	mai	multe	probleme	astfel		:		

- Propune	 din	 nou	montarea	 de	 apometre	 beneficiarilor	 sistemului	 de	 alimentare	 cu	 apa	
potabilă	,	aceasta	fiind	soluţia	utilizarii	eficiente	de	catre	populatie	a	acestei	surse	.	

- Ce	reprezinta	suma	de	77	mii	lei	din	buget	?	
- In	 cimitirul	 de	 la	 Biserica	 de	 Sus	 din	 satul	 Negoşina	 exista	 foarte	mult	 arboret	 tufişuri	

exista	morminte	in	paragina	deoarece	au	murit	si	rudele	defunctilor	practic	numai	exista	
descendenti	sau	sunt	plecati	care	sa	aiba	grija	de	aceste	morminte	.	

- Din	 surse	 neoficiale	 a	 aflat	 ca	 in	 padurile	 vecine	 satului	 Negoşina	 urşii	 sunt	 prinşi	 in	
ochiuri	şi	omoraţi	.			
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D-na	consilier	local		Zaharia	Dorina	–	a	ascultat	cu	atentie	materialele	prezentate	,	este	de	

acord	si	 le	 sustine	 in	 forma	propusa	de	 initiator	 ,	nu	are	obiectiuni	asupra	 redactarii	procesului	
verbal	al	sedintei	anterioare		.		

	La	punctul	6	al	Ordinei	de	 	 zi	“alte	probleme	ale	activitatii	 curente”	 doreste	 sa	aduca	 la	
cunostiinta	conducerii	primariei	,	a	d-lui	primar	mai	multe	probleme	astfel		:		

- Informează	ca	in	cimitirul	la	care	dl	consilier	face	referire	exista	animale	nesupravegheate	
acestea	apartinandu-i	care	dealtfel	i-a	distrus	şi	proprietatea	personala	fapt	pentru	care	
s-a	adresat	organelor	de	politie	,	care	distrug	mormintele	,	darama	crucile	,	etc.	.			

- Facand	o	paranteza	 la	 cele	prezentate	de	antevorbitorul	 sau	dl.	 consilier	Buga	–	acesta	
cand	face	referire	la	prinderea	ursilor	in	ochi	se	refera	la	familia	sa	,	dar	este	un	neadevar	
deoarece	toata	lumea	stie	ca	sotul	sau	este	bolnav	operat	la	ambele	picioare	,	fizic	fiindu-i	
imposibil	sa	faca	asa	ceva	.	Dealtfel	se	va	adresa	organelor	in	drept	pentru	calomnie	.		

- Revenind	la	problemele	colectivitatii	locale	aduce	la	cunoştinta	conducerii	primariei	ca	dl.	
Vasilescu	Octavian	a	scos	in	drum	peste	3(trei)	căruţe	de	gunoi	.		

- Propune	ca	monumentul	“Crucea”	din	centrul	satului	Negoşina	sa	ii	fie	data	in	grijă	d-lui	
Pruna	Florinel	fiind	langa	gospodaria	acestuia	.	Să	o	intretină	,	să	fie	curăţenie	etc.		

- Unde	a	fost	magazinul	satesc	dupa	plecarea	d-nei	Creţu	Maria	a	ramas	o	groapă	,	care	a	
fost	umplută	de	gunoaie.		

Dl.	 consilier	 local	 Sanda	 Aurel	 	 –	 sustine	 aprobarea	 proiectelor	 	 de	 hotarare	 in	 forma	
propusa	 ,	 nu	 are	 obiectii	 asupra	 redactarii	 procesului	 verbal	 al	 sedintei	 anterioare	 .	 Apreciează	
raportul	prezentat	de	d-na	consilierZaharia	Dorina	.		

	La	 punctul	 “alte	 probleme	 ale	 activitatii	 curente”	 doreste	 sa	 aduca	 la	 cunostiinta	
conducerii	primariei	,	a	d-lui	primar	–	urmatoarele	aspecte	:		

- In	satul	Şuchea	s-a	aruncat	gunoi	menajer	in	mod	necontrolat	.		
	

Incheie	multumind	pentru	atentia	acordata	.	
	

Fiind	 incheiate	discutiile	 ,	 nemaiexistand	 alte	 intrebari	 interpelari	 /propuneri	 dl	Miriţescu	
Viorel	–	Gabriel	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	:			

	
Inainte	de	a	raspunde	doreste	sa	aduca	la	cunoştiinţa	Consiliului	 local	ca	 ,	de	miercuri	

24	aprilie	2019	vremea	se	va	incalzi	şi	se	va	demara	actiunea	de	curatenie	incepand	cu	satul	
Negoşina	.		
	 Personal	o		felicita	pe	d-na	consilier	local	Zaharia	Dorina		asupra	activitatii	depuse	in	
cadrul	 Consiliului	 local	 .	 A	 raspuns	 la	 toate	 solicitarile/chemarile	 din	 partea	 primariei	 ,	 a	
avut	si	are	grija	de	persoanele/familiile	aflate	in	situatie		de	risc	şi	multe	altele	.		
	

Dl.	consilier	local	 	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel	 	–	Asa	cum	s-a	mai	discutat	exista	deja	un	
proiect	privind	montarea	de	apometre	valoarea	se	cifreaza	la	cca.	1	miliard	de	lei	.	Personal	doreste	
sa	realizeze	un	proiect	prin	G	A	L	in	care	sa	fie	cuprinsa	şi	o	statie	de	tratare	a	apei	potabile	avand	in	
vedere	buletinele	de	analiza	de	la	DSV		.		

- Suma	la	care	face	referire	dl	consilier	reprezinta	suma	pentru	refacerea	aductiunii	cu	apa	
din	punctul	“Bocu”	izvoarele	de	captare	:	

- Dl	consilier	a	surprins	 foarte	bine	aspectul	privind	 intretinerea	mormintelor	este	cert	ca	
ne	confruntam	cu	acest	aspect	la	nivelul	intregii	localitati		.	Nu	putem	interveni	cu	oamenii	
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de	 la	 ajutorul	 social	 deoarece	 legea	 nu	 ne	 permite	 .	 trebuie	 gasite	 solutii	 impreuna	 cu	
preotii	,	cu	sprijinul	cetatenilor	sa	rezolvam	şi	aceasta	situatie	.		

- La	nivelul	institutiei	nu	exista	sesizari	de	aspectul	ca	ursii	sunt	prinsi	in	ochiuri	şi	omorati	,	
dealtfel	este	problema	altor	autoritati	 .	Ce	putem	afirma	cu	certitudice	este	ca	a	crescut	
numarul	 de	 exemplare	 ,	 au	 existat	 pagube	 produse	 cetatenilor	 ,	 vom	 monitoriza	
permanent	aceasta	specie	.		

- Problemele	dintre	d-nii	consilieri	sunt	de	alta	natura	şi	nu	se	discuta	in	sedinta	Consiliului	
local	.	

- In	 ce	 privesc	 animalele	 au	 mai	 fost	 sesizari	 ca	 acestea	 sunt	 nesupravegheate	 ,	 produc	
pagube	insa	aceste	sesizari	au	fost	verbale	,	nefiind	luate	masuri	.	

Dl	consilier	local	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel	solicitand	dreptul	la	replica	.	afirma	ca	animalele	
nu	sunt	nesupravegheate	are	cioban	,	dar	datorita	faptului	ca	,	gardul	la	cimitir	este	distrus	acestea	
mai	sunt	scapate	 .	Mai	sunt	si	alte	animale	nu	numai	cele	personale	cum	ar	 fi	ale	d-lui	Pruna	Ion	 ,	
Iamandiu	Ciprian	 ,	d-na	consilier	nu	poate	spune	cu	certitudine	care	animale	au	fost	 in	cimitir	 i-au	
distrus	proprietatea	etc.		

	
D-na	consilier	Zaharia	Dorina		–dl	viceprimar	va	lua	legatura	cu	dl	Vasilescu	Octavian	şi	va	

rezolva	situatia	.	
- Asa	cum	a	specificat	se	va	demara	actiunea	de	curatenie	 ,	vor	fi	ridicate	toate	gunoaile	 ,	

dupa	 care	 se	 vor	 efectua	 periodic	 verificari	 .	 Este	 foarte	 adevarat	 ca	 in	 satul	 Negoşina	
datorita	vremii	autogunoiera	nu	a	ridicat	gunoiul	la	timp	.		

- Este	 de	 acord	 ca	 dl	 Pruna	 Florinel	 sa	 ingrijeasca	 monumentul	 ,	 se	 va	 lua	 legatura	 cu	
acesta.	

Dl.	consilier	local	 	Sanda	Aurel		–	se	vor	ridica	gunoiale	din	toate	satele	localitatii	 ,	 inclusiv	
din	satul	Şuchea	,	problema	este	sa-i	descoperim	pe	cei	care	le	arunca	.		

	
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 aprobarea 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. Proiectul de hotarare	  privind  aprobarea Programului anual al  

achizitiilor publice la nivelul Primariei  comunei Canesti , judetul 
Buzau pentru anul 2019	;	
	
-	adoptat	cu	8(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

3. Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de posturi , al 
organigramei  si  statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Canesti , judetul Buzau ;		
	
-	adoptat	cu	8(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
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4. Proiectul de hotarare	 privind valorile impozabile, impozitele și taxele 
locale și  alte taxe  asimilate acestora precum și amenzile aplicabile 
în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 2020	;	
	
-	adoptat	cu	8(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
5. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de                      

29 martie 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.	 Miritescu	 Viorel	 –	 Gabriel	 	 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, 
Miritescu Viorel - Gabriel 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 REDACTAT, 

        Secretarul comunei , 
                         Epuran Vasile 

 
	


