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

Proces – Verbal

încheiat astăzi 28 ianuarie 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. 2 din 14 ianuarie 2019 .
Dl. Dodan Constantin 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 participa următorii consilieri locali :
1
2
3
4

Buga Sfintes Ricardo Daniel
Caloian Gheorghe
Dodan Constantin
Miritescu Viorel Gabriel

5
6
7

Mihu Florinel
Sanda Aurel
Zaharia Dorina

Lund act presedintele de sedinta constata ca de la lucarile sedintei absenteaza d-na consilier
Pruna Genoveva .
Secretarul comunei dl. Epuran Vasile solicitand cuvantul doreste sa aduca la cunostinta
consilierilor ca d-na consilier local Pruna Genoveva a anuntat telefonic ca se afla la spital pentru
investigatii medicale datorita unor probleme de sanatate , solicitand motivarea absentei .
D-na consilier Zaharia Dorina solicitand cuvantul propune motivarea absentei deoarece este un
caz independent de vointa oricarei persoane ..”nimeni nu doreste sa fie bolnav …” .
Neexistand alte discutii/propuneri se supune la vot propunerea facuta care este aprobata cu un
numar de 7(sapte) voturi „pentru” , nici o „abtinere” sau vot impotriva din totalul de 7(sapte)
consilieri locali prezenti la sedinta .
Presedintele de sedinta arata ca in conditiile date lucrarile sedintei se poat 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 Decembrie a Consiliului Local din data de 18 decembrie 2018 .
Fiind prima sedinta a Consiliului Local pe anul 2019 secretarul comunei
dl. Epuran Vasile solicitand cuvantul doreste sa faca unele precizari privind
respectarea legalitatii , masuri organizatorice astfel :
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Fiind inceput de an ureaza ...” Succes in activitate Consiliului local , un An
nou cu impliniri !
Din punct de vedere al activitatii Consiliului Local/consilierilor locali pe
anul 2018 ;
…A constatat ca .. nu intotdeauna sunt respectate prevederile art. 51 , alin. (4)
din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei
publice locale conform caruia … Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul
sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public
prin grija secretarului…
Desi in nenumerate randuri a atras atentia d-lor consilieri locali asupra acestei
obligatii legale unii dintre consilierii local nu l-au depus .
Fata de aceste aspecte roaga consilierii locali sa respecte prevederile
legale.
Nu in ultimul rand ca si importanta se atrage atentia supra obligativitatii
consilierilor locali , persoanelor care ocupa functii publice asupra prevederilor
art. 80 din Legea nr. 393/2004 privind depunerea pana la data de
01 februarie a.c. a declaratiilor de avere tinand cont de faptul ca termenul
este foarte scurt si pana la aceasta data nimeni nu a depus documentul in
cauza . Atrage atentia asupra completarii , in sensul de a fi trecute toate
veniturile .
O alta problema o constituie … “functionarea Consiliului local..” in sensul ca ne
gasim in situatia functionarii cu un numar de 8 (opt) consilieri locali din
totalul de 9(noua) membrii .
In urma demisiei d-lui consilier Grama Ionel s-a dispus transmiterea catre
organizatia PSD Buzau a unei adrese prin care sa fie transmis urmatorul
membru supleant din liste , care urma sa ocupe locul declarant vacant .
Conform listelor urmatorul membru supleant este dl. Pruna Lilica angajat al
institutie , care in conditiile legii si al situatiei create se afla in
incompatibilitate .
Fiind singura persoana pe lista membrilor supleanti , ne gasim in
imposibilitatea completarii Consiliului Local .
In conditiile prezentate solicit Consiliului local aprobarea de principiu ca
functionarea , sa se realizeze cu un numar de 8(opt) consilieri locali .
Neexistand o alta propunere/*discutii pe aceasta problema presedintele de
sedinta supune la vot propunerea d-lui secretar , care este aprobata cu un
numar de 7(sapte) voturi ,”pentru” nici o “abţinere” , vot “impotriva” din
totalul de 8(opt) consilieri locali din care 7(sapte) prezenti la lucrarile sedintei.
Ramand pe aceeasi tema secretarul comunei arata ca ne confruntam si cu
un alt aspect , in sensul ca dl. Consilier Grama Ionel a facut parte din Comisia
de specialitate a Consiliului local privind Protecţie copii, tineret şi sport , Protecţie
mediu şi turism , Juridică şi de disciplină , conform Hotararii Consiliului Local nr.
6/29/2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Canesti , judeţul Buzău , pe principalele domenii de
activitate din 25 iunie 2016 . Din data demisiei , pentru ca lucrarile
comisiei sa fie statutare comisia putand sa functioneze , la lucrarile
sedintei a participat cu drept de vot dl. Mihu Florinel in dubla sa
calitate de viceprimar si consilier local .
Conform art. 15 din Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului Local aprobat prin Hotararea nr. 24 din 31 iulie 2017 un
consilier local poate face parte dintr-o singura comisie .
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In conditiile date pana la clarificarea situatiei de fapt , va rog sa
aprobati ca dl. Mihu Florinel sa faca parte din ambele comisii cu
mentiunea ca nu exista conflict de interese sau stare de
incompatiblitate in afara cazurilor expres prevazute de lege .
Neexistand o alta propunere/*discutii pe aceasta problema presedintele de sedinta
supune la vot propunerea d-lui secretar , care este aprobata cu un numar de 7(sapte)
voturi ,”pentru” nici o “abţinere” , vot “impotriva” din totalul de 8(opt) consilieri locali
din care 7(sapte) prezenti la lucrarile sedintei.
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. Proiectul de hotarare privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare , pentru trimestrul IV. al anului 2018 ;
-

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

2. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul comunei Cănesti , judeţul Buzău in anul 2019 ;
-

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

3. Proiectul de hotarare privind prelungirii termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General al comunei Canesti , judetul Buzau ;
-

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

4. Proiectul de hotarare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici
si personalul contractual din aparatul de specialitate alprimarului comunei Canesti ,
judetul Buzau în anul 2019 ;
-

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

5. Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei
Canesti , judetul Buzau din anul 2018 pentru anul 2019;
-

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

6. Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Canesti nr. 37
din 11 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,
COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul
Programului National de Dezvoltare Locala ;
-

initiator : primar Stoica Marin ;
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-

prezinta : primar Stoica Marin ;

7. Raport privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 , privind liberul
acces la informaţiile de interes public pe anul 2018 ;
- prezinta : secretar comuna Epuran Vasile ;
8. Raport privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 , in anul 2018 la
nivelul Consiliului local Canesti ;
- prezinta : secretar comuna Epuran Vasile ;
9. Alte probleme ale activitatii curente ;
Presedintele de sedinta in exercitiu dl. consilier local Dodan Constantin , 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 :
- scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare ... “privind executia
bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru
trimestrul IV. al anului 2018... “ motivat de faptul ca nu s-a primit de la ANAF ,
AJFP Buzău situaţia definitiva privind executia financiara pe trimestrul IV .
- introducerea pe Ordinea de zi a adreselor primite in luna in curs de la diferite
institutii publice pentru a fi popularizate in randul cetatenilor , pentru a se lua act de
continutul acestora , precum si cereri , petitii de la populatie cu caracter general in a
caror solutionare este necesar si avizul consultativ al consiliului local , dupa cum
urmeaza :
-

-

adresa nr. 280 din 08 ianuarie 2019 a Institutiei Prefectului – judeţul Buzău
referitor la anuntul AFIR privind accesarea Schemei de ajutor de stat – „Sprijin
pentru prima impadurire si creearea de suprafete impadurite” aferenta
submasurii 8.1. – Impaduriri si creearea de suprafete impadurite , din cadrul
PNDR 2014 – 2020 ;
adresa nr. 888 din 18 ianuarie 2019 referitor la obligatia colectarii separate a
deseurilor ;
documente , puncte de vedere privind stabilirea salariilor ;

Neexistand alte propuneri privind inscrierea sau alte modificari aduse Ordinei de
zi presedintele de sedinta o supune la vot, cu completarile si modificarile aduse :
- Ordinea de zi este aprobata cu un numar de 7 (şapte) voturi “pentru” - din
totalul de 7(şapte) 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 – ...” pentru aprobarea Planului de actiuni
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privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Cănesti ,
judeţul Buzău in 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 : 7(şapte) voturi “pentru” nici un vot “impotriva” , nici o “abtinere” din
totalul de 8(opt) consilieri locali din care prezenti la sedinta 7(şapte) ;
In desfasurarea sedintei se da cuvantul d-lui Primar pentru a prezenta
celelalte materiale – Proiectele de Hotarare de la punctele 2 , 3 ,4 ,5 si 6 de pe
Ordinea de zi ;
Secretarul comunei dl. Epuran Vasile prezinta rapoartele de la punctele 7 si
8 de pe Ordinea de zi , face un rezumat al adreselor mentionate introduse pe
ordinea de zi.
Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi , 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 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 ianuarie
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 ianuarie 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
28 ianuarie 2019 au fost discutate proiectele de hotarare , comisia avizandule 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. Dodan Constantin
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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 .
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 9 al Ordinei de zi “alte probleme ale activitatii curente” doreste
sa aduca la cunostiinta conducerii primariei , a d-lui primar mai multe probleme astfel :
– Trebuiesc curaţate şanturile si rigolele apa din ninsori s-a topit datorita
fenomenului inghet/dezghet afecteaza partea carosabila a drumurilor , facand referire
la drumul principal din satul Negoşina ;
- Dupa cum se cunoaşte in centru satului a functionat magazinul satesc , apoi a
avut firma , magazin , brutarie d-na Creţu Maria .
In urma plecarii acesteia in spatiul avand destinaţia beci , au fost depozitate de
catre diferiti cetateni gunoiae , la aceasta data aratand ca un depozit si constituind un
focar de infectii , impunandu-se masuri urgente de igienizare etc. ;
- A observat ca au fost distribuite ajutoare/pachete alimentare de catre persoane
straine din afara comunitatii , persoanelor nevoiase din localitate cu probleme de
sanatate , un fapt foarte bun , care a venit in sprijinul acestora .
Dl. consilier local Buga Sfintes Ricardo Daniel – 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 – urmatoarele aspecte :
- Drumul Scortoasa – Negosina pe raza u.a.t. a fost inzapezit , datorita gheţei este
practic impracticabil de la punctul Cazarma pana in sat ;
- A existat o persoana decedata datorita blocarii drumului . inhumarea s-a
realizat foarte greu ;
- Intreaba conducerea primariei “ Ce s-a mai intamplat cu asfaltarea drumurilor
si care este situatia lucrarilor la podul din satul Şuchea ?
Incheie multumind pentru atentia acordata .
Dl. consilier local Sanda Aurel – 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 urma
discutiilor cu cetatenii a fost intrebat ce se intampla cu
aprovizionarea populatiei cu “purcei” ? Daca se mai organizeaza targuri de
animale ?
Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , 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
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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 :
D-na consilier local Zaharia Dorina – se vor lua masuri daca vremea va permite
pentru igienizarea spatiului , curatarea şanturilor şi rigolelor cu angajatii institutiei ,
persoane care beneficieaza de Legea nr. 416/2001 si au ore de efectuat
.
... Dl viceprimar va asigura prezenta persoanelor a utilajului tip “vola” , va
raspunde de organizarea si desfasurarea actiunii .
- Cunoaste faptul ca au fost distribuite populatiei ajutoare sub forma de pachete cu
alimente , de catre mai multe firme , actiunea nu a implicat cu nimic primaria . Personal
nu cunoaşte nici cine a beneficiat , a primit pachete , considera ca sprijinul este
binevenit pentru persoanele in varsta cu probleme .
Dl. consilier local : Buga Sfintes Ricardo Daniel – cunoaste foarte bine
situatia starii drumului Scortoasa – Negosina personal a supravegheat actiunea de
dezapezire cu un utilaj de la Schela care se afla in zona . Sunt mari probleme datorita
gheţei care s-a format pe partea carosabila dar momentan nu se poate interveni din
cauza vremii nefavorabile .
Dl viceprimar a continuat actiunea de dezapezire pe toate drumurile si ulitele din
satul Negosina .
- Referitor la persoana decedata se cunoaste situatia , a existat suspiciune asupra
cauzei decesului fiind necesara efectuarea autopsiei , motiv pentru care cadavrul a fost
dus la Serviciul de Medicina legala Buzau .
In urma solicitarii rudelor , au fost sprijinite prin asigurarea transportului din
comuna Scorţoasa la fostul domiciliu .
- Lucrarile de asfaltare au fost sistate in perioada timpului rece , la fel si lucrarile
la podul din satul Şuchea unde s-a ajuns la stadiul de montare a grinzilor .
Dl. consilier Sanda Aurel – Targurile de animale sunt interzise . Perioada de
timp pentru care sunt interzise nu se cunoaşte depinde de rezultatele medicale
hotararea specialistilor in domeniu . Pe plan local singura solutie o constituie
vanzarea interna a puceilor intre producatori si posibili cumparatori . Momentan nu
exista o solutie de compromis pana la rezolvarea epidemiei de pesta porcina .
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 pentru aprobarea Planului de actiuni privind serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul comunei Cănesti , judeţul Buzău in
anul 2019 ;
- adoptat cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 7(şapte) consilieri locali prezenti ;
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2. Proiectul de hotarare privind prelungirii termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General al comunei Canesti , judetul Buzau ;
- adoptat cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 7(şapte) consilieri locali prezenti ;
3. Proiectul de hotarare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate alprimarului comunei Canesti , judetul Buzau
în anul 2019 ;
- adoptat cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 7(şapte) consilieri locali prezenti ;
4. Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei
Canesti , judetul Buzau din anul 2018 pentru anul 2019 ;
- adoptat cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 7(şapte) consilieri locali prezenti ;
5. Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Canesti nr. 37 din
11 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru
obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL
BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare
Locala ;
- adoptat cu 7 (şapte) voturi “pentru” - din totalul de 7(şapte) consilieri locali prezenti ;
Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi incheiate discutiile ,
presedintele de sedinta dl. Sanda Aurel
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,
Constantin DODAN
REDACTAT,
Secretarul comunei ,
Epuran Vasile
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