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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  28  februarie  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. 33 din 12 februarie 2019 . 
 
 

Dl.	 Constantin	 DODAN	 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			28	ianuarie	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. 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	;	
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2. Proiectul de hotarare	  privind organizarea retelei scolare din 
comuna Canesti ,judetul Buzau pentru anul scolar 2018 – 2019	;		
	

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

	
3. Proiectul 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	;	

	
4. Proiectul 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	;	

	
5. Proiectul 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	;	

	
6. Proiectul de hotarare	 privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui 

spatiu cu destinatia “Farmacie” situat in imobilul proprietate publica 
“Dispensar medical uman Căneşti” sat Căneşti , comuna Căneşti , judeţul 
Buzău ;  

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

	

7. Proiectul de hotarare	 privind stabilirea componentei echipei mobile a 
masurilor  organizatorice si de sprijin in intervenţia de urgenţă în cazurile de 
violenţă domestica ; 
 

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

	

8. Proiectul de hotarare	 privind alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru 
sedintele din perioada Martie – Mai 2019 ; 
 

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

9. Raporte de activitate ale consilierilor locali ; 
 

-				prezinta	:	consilieri	locali	;	
	

10. Alte probleme ale activitatii curente ; 
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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	 :	 sa	 fie	 scoase	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 proiectele	 de	 hotarare	 ...	 “	 privind	 aprobarea	
bugetului	de	venituri	si	cheltuieli	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	pe	anul	2018	...	“implicit	
proiectele	de	hotarari	...”privind	aprobarea	Programului	anual	al		achizitiilor	publice	la	nivelul	
Primariei	 	 comunei	 Canesti	 ,	 judetul	 Buzau	 pentru	 anul	 2019	 …”	 ,	 …”privind	 aprobarea	
numarului	 de	posturi	 ,	 al	organigramei	 	 si	 	 statului	de	 functii	 al	 aparatului	 de	 specialitate	 al	
Primarului	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau;  …”,	

	
-	sa	fie	introduse	pe	ordinea	de	zi	proiectele	de	hotarare	:		
	

-	privind	neasumarea	 responsabilitatii	 u.a.t.	 Căneşti	 ,	 a	 organizarii	 si	 derularii	 procedurilor	 de	
atribuire	 a	 contractelor/acordurilor	 –	 cadru	 pentru	 achizitia	 produselor,	 si	 a	
contractelor/acordurilor	 -	 cadru	 	 de	 prestare	 a	 serviciilor	 pentru	 derularea	 masurilor	 educative,	
aferente	Programului	pentru	scoli	al	Romaniei	in	perioada	2017-2023	;		
	
-	 privind	 initierea	 procedurii	 de	 inchiriere	 prin	 atribuire	 directa	 a	 suprafetei	 de	 9,00	 ha	
paşune(pajisti	 permanente)	 şi	 5	 ha	 teren	 (arabil)	 aflate	 in	 proprietatea	 privata	 a	 comunei	
Canesti	,judetul	Buzau	;	
	
-	privind	alegerea	presedintelui	de	sedinta	al	Consiliului	Local	Canesti	,	comuna	Canesti	judetul	
Buzau	pentru	sedintele	din	perioada	Martie	–	Mai	2019	;	
	

si	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	 ,	precum	si	 cereri	 ,	petitii	de	 la	
populatie	cu	caracter	general	in	a	caror	solutionare	este	necesar	si	avizul	consultativ	al	Consiliului	
Local	 ,	 respectiv	 rapoartele	 anuale	 ale	 consilierilor	 locali	 ,	 d-nii	 :	 Caloian	 Gheorghe	 si	 	 Dodan	
Constantin	,	dupa	cum	urmeaza	:		

	
- adresa	nr.	3010/3/20.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	

Porcină	Africana	la	un	mistret	din	F.V.	27	Berca	;		
	

- adresa	nr.	30/20.02.2019	a	Scolii	Gimnaziale	Căneşti	privind	suplimentarea	bugetului	şcolii	
cu	fonduri	de	la	bugetul	local		;	
	

- adresa	 nr.	 2433368/20.02.2019	 a	 Inspectoratului	 pentru	 Situaţii	 de	 Urgenţă	 „Neron	
Lupaşcu”	 ,	al	 judeţului	Buzău	privind	desfasurarea	unei	acţiuni	de	 informare	preventiva	 la	
nivelul	localitaţii	avand	ca	tema	–	arderi	necontrolate	ca	urmare	a	actiunilor	de	igienizare	a	
terenurilor	de	vegetatie	uscată	:		
	

- adresa	nr.	3010/1/18.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	
de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	 nr.	 1167/18.02.2019	 a	 Direcţiei	 pentru	 Agricultură	 Judeţeană	 Buzău	 –	 privind	
acordarea	ajutorului	de	minimas	pentru	aplicarea	programului	de	susţinere	a	crescatorilor	
de	ovine	pentru	comercializarea	lanei	;		

	
- adresa	nr.	2662/3/13.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	

Porcină	Africana	la	un	mistret	din	F.V.	42	Aldeni	;		
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- adresa	 nr.	 1672/13.02.2019	 a	 Direcţiei	 pentru	 Agricultură	 Judeţeană	 Buzău	 prin	 care	 se	

transmit	precizari	privind	comercializarea	lanei	;		
	

- adresa	nr.	1981/5/04.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	
Porcină	Africana	la	un	mistret	din	F.V.	42	Aldeni	;	
	

- adresa	nr.	2662/5/13.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	
de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	comună		nr.	2668	din	11.02.2019	a	Institutiei	Prefectului	–	judeţul	Buzău	,	D.S.V.S.A	
Buzău	prin	care	se	solicită	Curţii	de	Conturi	a	Romaniei	clarificari	privind	situaţia	cainilor	
fara	stapăn	;	

	
- adresa	nr.	2347/3/09.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	

Porcină	Africana	la	un	mistret	din	F.V.	42	Aldeni	,	Long	26.74770	,	Lat.	45.30284		;	
	
- adresa	nr.	2662/1/11.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	confirmarea	existenţei	unui	focar	

de	 Pesta	 Porcină	 Africana	 intr-o	 exploataţie	 nonprofesionala	 pe	 raza	 com.	 Cochirleanca	 ,	
satul	Boboc	,	proprietatea	d-nei	Maftei	Viorica	;	
	

- adresa	nr.	2337/5/09.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	
de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	nr.	2593/1/09.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	existenţa	suspiciunii	unui	focar	de	
Pesta	 Porcină	 Africana	 in	 exploataţia	 deţinută	 de	 Popa	 Aneta	 in	 str.	 Uniriii	 ,	 nr.	 85	 ,	 sat	
Tăbărăşti	,	comuna	Gălbinaşi		;	
	

- adresa	nr.	2330/1/07.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	existenţa	suspiciunii	unui	focar	de	
Pesta	Porcină	Africana	la	o	exploatatie	nonprofesionala	situată	in	satul	Zilişteanca	,	comuna	
poşta	Călnău	,	aflată	in	proprietatea	d-lui	Van	Viorel	,	Long	26.865815	,	Lat.	45.243858	;	
	

- adresa	nr.	2330/3/07.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	confirmarea	existenţei	unui	focar	
de	 Pesta	 Porcină	 Africana	 la	 o	 exploatatie	 nonprofesionala	 situată	 in	 satul	 Zilişteanca	 ,	
comuna	 poşta	 Călnău	 ,	 aflată	 in	 proprietatea	 d-lui	 Van	 Viorel	 ,	 Long	 26.865815	 ,	 Lat.	
45.243858	;	
	

- adresa	nr.	2320/5/13.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	
de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	nr.	1981/5/13.02.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	
de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	 nr.	 1442	 din	 31.01.2019	 a	 Institutiei	 Prefectului	 –	 judeţul	 Buzău	 ,	 -	 Comitetul	
Judetean	 pentru	 Situatiii	 de	 Urgenţă	 	 prin	 care	 inainteaza	 	 	 Planul	 de	 masuri	 pentru	
prevenirea	şi	limitarea	imbolnavirilor	prin	gripă	:		
	

Dl	 	 Marin	 Stoica	 –	 solicitand	 cuvantul	 doreste	 sa	 faca	 unele	 precizarii	 privind	 modificarile	
survenite	la	Ordinea	de	zi	astfel	:		

	
…	„	scoaterea	proiectelor	de	hotarare	de	pe	Ordinea	de	zi		:	
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...	“	privind	aprobarea	bugetului	de	venituri	si	cheltuieli	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	
pe	 anul	 2019	 ...	 si	 a	 celorlalte	 proiecte	 de	 hotarare	 premergatoare	 adoptarii	 bugetului	 şi	
anume	:	

	...”privind	 aprobarea	 Programului	 anual	 al	 	 achizitiilor	 publice	 la	 nivelul	 Primariei		
comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	pentru	anul	2019	…”;	

...”privind	 aprobarea	 numarului	 de	 posturi	 ,	 al	 organigramei	 	 si	 	 statului	 de	 functii	 al	
aparatului	 de	 specialitate	 al	 Primarului	 comunei	 Canesti	 ,	 judetul	 Buzau;  …”,se	 datoreaza	 :	
faptului	 ca	 nu	 au	 fost	 repartizate	 de	 catre	 C.J.	 Buzau	 sumele	 deoarece	 nu	 a	 avut	 loc	 sedinta	 de	
Consiliu		Judetean		.			

	Introducerea	 pe	 Ordinea	 de	 zi	 a	 proiectelor	 de	 hotarare	 specificate	 se	 datorează	 faptului	 că	
acestea	 nu	 au	 fost	 cuprinse	 la	 data	 emiterii	 Dispozitiei	 primarului	 de	 convocare	 a	 sedintei	 ,	 sunt	
urgente	 cu	 imact	 asupra	 dezvoltarii	 comunitatrii	 locale	 iar	 discutarea/aprobarea	 nu	 necesita	
amanare	datorita	efectelor	juridice	.		
	 In	incheiere	doreste	sa	precizeze	ca	d-nii	consilieri	au	luat	act	de	aceste	proiecte	de	hotarare	
le-au	studiat	nu	exista	impedimente	spre	a	nu	putea	fi	introduse	pe	Ordinea	de	zi		
	

Neexistand	 alte	 propuneri	 privind	 inscrierea	 sau	 alte	 modificari	 aduse	 Ordinei	 de	 zi	
presedintele	de	sedinta	supune	la	vot	Ordinei	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	 executia	 bugetului	 local	 pe	 sectiunea	 de	 functionare	 si	
sectiunea	de	dezvoltare	,	pentru	trimestrul	IV.	al	anului	2018	...” .	

	
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	 d-lui	 Primar	 pentru	 a	 prezenta	 celelalte	
materiale	–	Proiectele	de	Hotarare	de	la	punctele	2	–	8		de	pe		Ordinea	de	zi	;	

	 Secretarul	 comunei	dl.	Epuran	Vasile	 	prezinta	 informarile	/	adresele	 introduse	pe	
Ordinea	de	zi	,	masuri	in	aplicarea	acestora	.	Totodata	in	conformitate	cu	prevederile	legale	
propune	 Consiliului	 local	 ,	 ca	 d-nii	 consilieri	 Caloian	Gheorghe	 si	 Dodan	 Constantin	 sa-si	
prezinte	rapoartele	de	activitate	.			
	 Dl	Caloian	Gheorghe	prezintă	raportul	personal	de	activitate	pe	anul	2018	.		
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	 Dl	consilier	Dodan	Constantin	solictand	cuvantul	roaga	Consiliul	local	ca	raportul	de	
activitate	personala	sa	il	prezinte	in	urmatoare	sedintă	,	deoarece	nu	l-a	putut	intocmi	din	
motive	personale	.		
	 Consiliul	local	aproba	cu	unanimitate	de	voturi	ca	dl	consilier	sa	isi	prezonte	raportul	
in	sedinta	ordinara	a	Consiliului	local	din	luna	urmatoare	.		

	 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	 februarie	 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	 februarie	 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	februarie	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.	Dodan	Constantin		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	.		

Il	felicita	pe	dl	consilier	Caloian	Gheorghe	pentru	activitatea	depusa	in	cadrul	Consiliului	Local	
Căneşti	 ,	 raportul	 nu	 a	 stipulat	 toate	 activitatile	 in	 care	 dl	 consilier	 s-a	 implicat	 exemplu	
constituindu-l	asigurarea	functionarii	sistemului	de	iluminat	public	la	nivelul	localitatii	.		

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		.	Dl	consilier	Caloian	Gheorghe	a	avut	o	activitate	sustinuta	in	cadrul	
Consiliului	local	 ,	al	comunitatii	in	interesul	cetatenilor	 ,	asa	cum	dl	consilier	Dodan	Constantin	a	
aratat	s-a	implicat	in	functionarea	sistemului	public	de	iluminat	in	toate	satele	,	personal	l-a	vazut	
in	satul	Negoşina	intervenind	la	repararea	acestuia	.		

	La	punctul	10	al	Ordinei	de	 	zi	“alte	probleme	ale	activitatii	curente”	doreste	sa	aduca	la	
cunostiinta	conducerii	primariei	,	a	d-lui	primar	mai	multe	probleme	astfel		:		

- Ce	se	face	cu	terenul	arabil	din	punctul	“Silişte”	?	
- Exista	o	spartura	la	sistemul	de	alimentare	cu	apa	potabilă	din	satul	Negoşina	,	apa	curge	

in	mod	necontrolat	pe	drum	,	chiar	a	ajuns	şi	in	gospodaria	proprietate	.		
Aduce	 la	 cunoştinţa	Consiliului	 local	 ,	 a	 conducerii	primariei	 ,	 că	 s-a	ocupat	de	batrănul	 cu	

probleme	 Pascu	 Vasile	 	 din	 satul	 Negoşina	 caruia	 primaria	 i-a	 reconstruit	 casuţa	 ,	 asigurandu-i	
lemene	pentru	foc	,	in	sensul	ca	i	le-a	taiat	transportat	langa	sobă	,	ii	asigura	o	masa	calda	.		

Dl.	consilier	local	Caloian	Gheorghe		–	sustine	aprobarea	proiectelor		de	hotarare	in	forma	
propusa	 ,	nu	are	obiectii	 asupra	 redactarii	procesului	verbal	al	 sedintei	 anterioare	 .	Multumeste										
d-lor	consilieri	pentru	aprecierile	la	adresa	sa	,	considera	ca	si-a	facut	datoria	de	ales	local	ca	toti	
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ceilalti	consilieri	 locali	dealtfel	 .	 	Pe	viitor	se	va	 implica	sa	rezolve	cat	mai	multe	din	problemele	
cetatenilor	,	va	raspunde	la	solicitarea	conducerii	primariei	.		

Deoarece	 a	 observat	 ca	 nu	 s-a	 facut	 nici	 o	 propunere	 pentru	 functia	 de	 presedinte	 de	
sedinta	pentru	sedintele	ordinare	ale	Consiliului	 local	din	perioada	Martie	–	Mai	2019	 ,	propune	
conform	aprobarii	de	principiu	a	Consiliului	local	pe	dl.	Miritescu	Viorel	,	urmatorul	consilier	local	
in	ordinea	alfabetica	a	componentei	acestuia	.		

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

- Solicita	 conducerii	 primariei	 sprijinul	 prin	 procurarea	 unei	 foi	 de	 tabla	 striata	 pentru	
repararea	ulucului	de	la	fantana	de	langa	gospodaria	d-lui		Dragan	Ene	.		

	
Incheie	multumind	pentru	atentia	acordata	.	

	
Fiind	 incheiate	 discutiile	 ,	 nemaiexistand	 alte	 intrebari	 interpelari	 ,	 propuneri	 pentru	

presedinte	de	sedinţă	dl	Dodan	Constantin	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	.	
	 In	 ce	 priveste	 solicitarea	 Scolii	 Gimnaziale	 privind	 suplimentarea	 fondurilor	 necesare	
functionarii	 ,	 intrucat	 nu	 s-a	 discutat	 bugetul	 nu	 poate	 fi	 discutata	 .	 Il	 roaga	 pe	 dl.	 primar	 ca	 la	
fundamentarea	 bugetului	 local	 sa	 se	 aiba	 in	 vedere	 in	 functie	 de	 sustenabilitatea	 acestuia	 si	 de	
aceasta	 solicitare	 .	 Pesta	 porcina	 este	 o	 boala	 ,	 sa	 fie	 intreprinse	 toate	masurile	 ce	 depind	 de	 noi	
pentru	a	o	preveni	,	personal	este	sceptic	deoarece	fondul	de	vanatoare	cuprinde	efective	foarte	mari	
de	porci	istreti	care	după	cum	stim	migreaza	.		
	
Incheie	multumind	pentru	atentia	acordata	,	dand	cuvantul	d-lui	Marin	Stoica	primarul	comunei	;		

	
Primarul	comunei	doreste	sa	raspunda	intrebarilor	punctual	asa	cum	au	fost	adresate	

de	vorbitori	:			
	
Inainte	 de	 a	 raspunde	 doreste	 sa	 faca	 un	 anunt	 iar	 prin	 intermediul	 d-lor	 consilieri	

tuturor	 fermierilor	 din	u.a.t.	 astfel	 :	 ...	 “Marti	 05	martie	 2019	orele	 11,00	 la	 nivelul	 satului	
Căneşti	 va	 fi	 organizata	o	 intalnire	 cu	 reprezentantii	APIA	Beceni	 in	 sediul	 “Club	Vanatori”	
sunt	invitati	toti	fermierii	,	cetateni	care	doresc	sa	depuna	cereri	pentru	subventii	agricole	şi	
indeplinesc	conditiile	de	eligibilitate	...”		.			

	
Asa	cum	dl	presedinte	de	sedinta	a	stipulat	 in	cavantul	 sau	vor	 fi	 luate	 toate	masurile	

posibile	pentru	evitarea	focarelor	de	pesta	porcina	,	va	fi	mentinuta	legatura	cu	autoritatile	
in	domeniu	DSP	,	DSV	,	CJ	Buzău	,	etc	,	.	Exista	un	numar	foarte	mare	de	porci	mistreti	,	poate	
vom	fi	feriti	trebuie	sa	ne	asteptam	la	orice	.	Roaga	consilierii	locali	sa	instiinteze	populatia	
asupra	pericolului	 ,	sa	anunte	 imediat	doctorul	 	veterinar	 ,	conducerea	primariei	 ,	personal	
despre	 aparitia/existenta	 unor	 cadavre	 de	 porci	 mistreti	 ,	 aparitia	 simptomelor	 boli	 in	
gospodarii	,	care	constau	in	temperaturi	foarte	mari	ale	corpului	,	pete	rosii	pe	piele	,	etc.		

	
D-na	 consilier	 Zaharia	Dorina	 	 –	 La	 intrebarea	 dvs.	 –	 “Terenul	 arabil	 din	 punctul	 Silişte	

conform	 hotararii	 luate	 la	 nivelul	 aparatului	 de	 specialitate	 in	 urma	 discutiilor	 cu	 specialisti	 in	
domeniu	 	 s-a	 ajuns	 la	 concluzia	 ca	 acesta	 sa	 fie	 ararat	 ,	 pregatit	 şi	 insamantat	 cu	 lucerna	 apoi	
inchiriat	 cetatenilor	 care	 l-au	mai	 avut	 ,	monitorizarea	 de	 catre	 reprezentantii	 primariei	 asupra	
utilizarii	/	folosirii	.		

Referitor	 la	spărtura	aparută	 la	sistemul	de	apa	potabilă	 ,	dl	viceprimar	care	se	afla	 in	sala	
maine	va	interveni	cu	oameni	in	regim	de	urgentă	şi	va	remedia	situatia	.		
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Si	 primaria	monitorizeaza	 situatia	 persoanei	 in	 situatie	 de	 	 risc	 şi	 anume	dl	 Pascu	Vasile	 .		
Intradevar	d-na	consilier	se	implica	in	mod	personal	şi	sprijina	acest	batran	,	care	va	fi	sprijinit	şi	
in	viitor	si	de	primarie	in	aprovizionarea	cu	lemn	de	foc	,	alte	modalitati		.		

		
Dl.	 consilier	 local	 	 Caloian	 Gheorghe	 –	 personal	 doreste	 sa	 il	 felicite	 pentru	 activitatea	

desfasurata	in	cadrul	Consiliului	 local	 ,	al	comunitatii	 .	Personal	a	apelat	in	nenumarate	randuri	la	
experienta	şi	pregatirea	acestuia	ca	electrician	.		

Se	 va	 cauta	 solutii	 pentru	 procurarea	 tablei	 solicitate	 .	 Dl	 consilier	 impreuna	 şi	 cu	 dl	 Dodan	
Constantin	vor	efectua	lucrarea	in	sensul	repararii	ulucului	pentru	vite	.		

	
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	IV.	al	anului	2018		;		

	
-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
2. Proiectul de hotarare	  privind organizarea retelei scolare din comuna 

Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2019 – 2020	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

	
3. Proiectul de hotarare	 privind	 aprobarea	 inchirierii	 prin	 “licitatie	 publica”	 a	

unui	spaţiu	cu	destinaţia	“Farmacie”	situat	in	imobilul	“Dispensar	medical	uman”	
din	satul	Căneşti	,	comuna	Căneşti	,	judeţul	Buzău	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

4. Proiectul de hotarare	  privind	 constituirea	 echipei	 mobile	 de	 interventie	 la	
cazurile	de		violenta	in	familie	la	nivelul	comunei	Căneşti	,	judeţul	Buzău	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

5. Proiectul de hotarare	 privind	neasumarea	responsabilitatii	u.a.t.	Căneşti	,	a	organizarii	
si	 derularii	 procedurilor	 de	 atribuire	 a	 contractelor/acordurilor	 –	 cadru	 pentru	 achizitia	
produselor,	si	a	contractelor/acordurilor	-	cadru		de	prestare	a	serviciilor	pentru	derularea	
masurilor	educative,	aferente	Programului	pentru	scoli	al	Romaniei	in	perioada	2017-2023	;		
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

6. Proiectul de hotarare	 privind	initirea	procedurii	de	inchiriere	prin	atribuire	directa	
a	 suprafetei	 de	 9,00	 ha	 paşune(pajisti	 permanente)	 şi	 5	 ha	 teren	 (arabil)	 aflate	 in	
proprietatea	privata	a	comunei	Canesti	,judetul	Buzau	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
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7. Proiectul de hotarare	  privind	alegerea	presedintelui	de	sedinta	al	Consiliului	Local	
Canesti	 ,	 comuna	 Canesti	 judetul	 Buzau	 pentru	 sedintele	 din	 perioada	Martie	 –	Mai	
2019	in	persoana	d-lui	consilier	local	Miritescu		Gabriel	–	Viorel	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

9. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de                      
28 ianuarie 2019 	 ; 
	

-	aprobat	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.	 Dodan	 Constantin	 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 


