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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  29  martie  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. 40 din 07 martie 2019 . 
 

Dl.	Miritescu	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	 Pruna	Genoveva	
2	 Dodan	Constantin	 6	 Sanda	Aurel	
3	 Miritescu	Viorel	Gabriel	 7	 Zaharia	Dorina	
4	 Mihu	Florinel	 	
	

	 Lund	 act	 presedintele	 de	 sedinta	 constata	 ca	 absentează	 dl.	 consilier	 local	 Caloian	
Gheorghe	.		
	 Dl	Epuran	Vasile	,	secretarul	comunei	solicitand	cuvantul	arata	ca	a	fost	informat	de	
catre	dl	consilier	local	ca	nu	poate	participa	la	lucrarile	sedintei	deoarece	se	afla	internat	la	
Spitalul	 Judeţean	Buzău	avand	probleme	grave	de	sanatate	 .	Personal	doreste	să	confirme	
acest	 fapt	 ,	propunad	consiliului	 local	ca	 in	conformitate	cu	prevederile	 legale	 in	vigoare	 ,	
regulamentului	de	organizare	si	functionare	al	Consiliului	local	-		motivarea	absentei	.		
	 Datorita	 situatiei	 prezentate	 a	 propunerii	 facute	 presedintele	 de	 sedinţa	 consulta	
consilierii	locali	daca	mai	exista	o	alta	propunere	,	discutii	asupra	aspectului	prezentat	.		
	 Dl	 consilier	 local	 Dodan	 Constantin	 confirma	 faptul	 ca	 dl	 consilier	 a	 fost	 dus	 cu	
ambulanţa	la	Spital	propunand	motivarea	absentei.		
	 Nemaexistand	alte	discuţii	propuneri	se	supune	la	vot	propunerea	motivarii	absentei	
d-lui	consilier	Caloian	Gheorghe	care	este	aprobata	cu	un	numar	de	7(sapte)	voturi	“pentru”	
din	totalul	de	8(opt)	consilieri	locali	din	care	prezenti	la	lucrarile	sedintei	7(sapte).		

In	urma	rezultatului	votului	dl.	secretar	va	motiva	absenta	.		
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		Februarie		a	Consiliului	Local	din		data	de			28	februarie	2019	. 
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	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	;	

	
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 aprobarea măsurilor necesare pentru buna 

gospodărire a comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 2019 ; 
	

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

	
5. Proiect de hotarare	  privind propunerea de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului comunei  Canesti , judetul 
Buzau ; 

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

6. Proiect de hotarare	  privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 5 din               
12 martie 2019 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in 
domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din          
05 mai 2014 ; 

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

	
7. Proiect de hotarare	  pentru aprobarea participării comunei Căneşti prin Consiliul 

local , in calitate de asociat - membru fondator , la constituirea Asociaţiei  
intercomunitare ; 

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

	

8. Raporte de activitate ale consilierilor locali ; 
 

-				prezinta	:	consilieri	locali	;	
	

9. Alte probleme ale activitatii curente ; 
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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	.	

	
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	...	“;	
-	 ...”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	 	 aprobarea	 indicatorilor	 tehnico	 –	 economici	 reactualizati	 pentru	 obiectivul	 de		

investiţie	 :	 „	 MODERNIZARE	 DRUMURI	 COMUNALE,COMUNA	 CĂNEŞTI,	 JUDEȚUL	 BUZĂU”	 in	
vederea	derularii	investitiei	prin	Programului	National	de	Dezvoltare	Locala	;		

-	 privind	 prelungirea	 valabilitatii	 unor	 contracte	 de	 inchiriere	 terenuri	 cu	 destinaţie	
păşune	comunală	;	

-	privind	paza	obiectivelor	,	bunurilor	,	valorilor	şi	protecţia	persoanelor	la	nivelul	
unitatii	administrativ	teritoriale	a	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	pe	anul	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	 :	Dodan	Constantin	 ,	Buga	Sfinteş	
Ricardo	Daniel	şi	D-na	Pruna	Genoveva	dupa	cum	urmeaza	:		

	
- adresa	 nr.	 107/21.03.2019	 a	 SC	 EUROCORS	 CONSTRUCTII	 S.R.L.-	 referitor	 nlam	 angajari	

muncitori	calificaţi	şi	necalificaţi	;		
	

- adresa	nr.	5237/3/25.03.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	
Porcină	Africana	;		

	
- adresa	nr.	5237/3/25.03.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	

de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- adresa	nr.	5236/1/25.03.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău	 	privind	confirmarea	unui	 focar	de	Pesta	
Porcină	Africana	FV	41	Beceni		;		

	
- adresa	nr.	5236/3/25.03.2019	a	D.S.V.S.A.	Buzău		privind	Notificarea	de	instaurare	a	zonelor	

de	protectie	şi	supraveghere		;		
	

- avertizare	nr.	14	–	18	emisa	de	Oficiul	Fitosanitar	Buzau	–	daunatori/boli	plante		;	
	

- Decizie	DSVSA	Buzău	nr.	4483/13.03.2019	–	reglemntare	comert	cu	porci	:		
	

- avertizare	nr.	10	/11.03.2019	emisa	de	Oficiul	Fitosanitar	Buzau	–	daunatori/boli	plante		;	
	

- pagina	speciala	–	buruiana	Ambrozia	;		
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- adresa	 nr.	 1754/04.03.2019	 a	 D.A.J.	 Buzău	 	 privind	 programul	 de	 sustinere	 a	 produsului	
tomate	in	spatii	protejate	in	anul	2019	;		
	

- adresa	Camerei	Notarilor	Publici	Ploiesti	nr.	442/26.02.2019	–	indreptari	erori	materiale	:	
	

- adresa	nr.	2668/11.02.2019	a	D.S.V.	Buzău		privind	identificarea	cainilor	cu	apartinatori	;		
	
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		:	
...	“	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	comunicate	de	catre	autoritatile	judeţene	toate	sumele	in	baza	legi	bugetului	
de	stat	.		

Doreste	totusi	sa	prezinte	neoficial	structura	bugetului	u.a.t	pe	anul	2019	pentru	formarea	unei	
pareri	de	catre	d-nii	 consilieri	 locali	 ,	posibilitatea	 formularii	de	propuneri	 sugestii	 la	 structurarea	
acestuia	astfel	:		

In	anul	2019	nu	sunt	localitati	la	nivelul	judeţului	cu	bugete	sub	valoarea	de	20	miliarde	
lei	,	astfel	in	funcţie	de	prioritatile	locale	propunem	structurarea	acestuia	astfel	:		

- 10	 miliarde	 lei	 –	 fond	 salarii	 in	 care	 se	 cuprind	 –	 aparat	 de	 specialitate	 ,	 asistenti	
personali,	indemnizatii	persoane	cu	handicap	,	ajutoare		de	urgenta	etc.	;		

- 3	miliarde	 lei	 -	 Investitii	 şi	 drumuri	 	 ;	 din	 care	 :	 	 proiect	 	Modernizare	DC	92	Scortoasa	
Negosina	–	Căneşti		,	DJ	102	F	;	(cu	pod	peste	paraul	Saratel)	

- 1	miliard	-	pod	peste	paraul	Sărăţel	–	Camin	Cultural	;		
- 650	milioane	lei	–	reabilitare	 	aductiune	apa	potabilă	din	punctul	“Bocu”	unde	deja	s-au	

efectuat	sapaturi	la	conductă	+	aductiune	;		
- 1	miliard	–	Reabilitare	Camin	Cultural	;				

	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	 impact	 asupra	 dezvoltarii	 comunitatii	 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	Ordinea	de	zi	,	cu	completarile	si	modificarile	aduse		:		

	
-	 care	 este	 aprobata	 cu	 un	 numar	 de	 7	 (sapte)	 	 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	 –	 ...” privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna 
gospodărire a comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 2019 ...” .	
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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	–	7		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	:	Dodan	Constantin	,	Pruna	Genoveva	şi	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel	sa-si	prezinte	
rapoartele	de	activitate	.			
	 D-nii	consilieri	prezintă	raportul	personal	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	29	martie	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	 29	 martie	 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	29	martie	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	.	

	
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	.		
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Ii	 felicita	 pe	 d-nii	 consilieri	 pentru	 activitatea	 depusa	 in	 cadrul	 Consiliului	 Local	 Căneşti	 .	 A	

ascultat	 cu	 atentie	 propunerile	 de	 structurare	 a	 bugetului	 local	 ,	 acestea	 sunt	 pertinente	 şi	 ataca	
principalele	prioritati	ale	localitatii	.		

Dl.	 consilier	 local	 Buga	 Sfintes	 Ricardo	 Daniel	 –	 nu	 are	 obiectii	 asupra	 redactarii	
materialelor	,	proiectele	de	hotarari	sunt	la	obiect	in	perioada	optimă	introdu-se	pe	Ordinea	de	zi	,	nu	
are	comentarii	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	sedintei	din	luna	Februarie	2019	.	Felicită	d-nii	
consilieri	pentru	activitatea	desfasurata	,	ca	in	orice	domeniu	este	loc	si	de	mai	bine	,	se	angajează	sa	
depună	toate	eforturile	in	funcţia	pe	care	o	deţine	pentru	binele	colectivitatii	locale	.		

	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		:		

- Daca	 exista	 posibilitatea	 avand	 in	 vedere	 ca	 se	 preconizează	 un	 buget	 destul	 de	 bun	 in	
comparatie	 cu	 cel	din	alti	ani	 sa	 se	 rezolve	 situaţia	montarii	de	apometre	beneficiarilor	
sistemului	de	alimentare	cu	apa	potabilă	?	

- In	satul	Negoşina	şi	nu	numai	 	gunoiul	menajer	 ,	gunoiul	de	grajd	 ,	 resturile	vegetale	se	
arunca	 in	mod	necontrolat	 ,	 vesnica	problema	mereu	adusă	 in	 discuţie	 care	nu	poate	 fi	
rezolvată	 .	Se	 fac	 incercari	dar	 	din	nou	aceleasi	probleme	 .	Se	arunca	pet-uri	 ,	vantul	 le	
impraştie	dand	un	aspect	dezolant	in	afara	efectelor	nocive	asupra	sanatatii	,	etc.		

- O	alta	problema	o	constituie	imprejmuirea	terenului	arabil	din	punctul	“Silişte”	–	in	unele	
locuri	a	fost	distrus	,	poarta	dinspre	stana	d-lui	Prună	Ion	nu	mai	există	,	au	fost	priponiţi	
cai	de	stălpi	de	la	gard	si	nu	numai	.			

- In	 curand	 va	 incepe	 curatenia	 de	 primavara	 ,	 personal	 se	 va	 implica	 ca	 si	 in	 alti	 ani	 in	
actiune,	 	propune	ca	primaria	 sa	 sprijine	acest	 fapt	cu	utilaje	 ,	materiale	de	curatenie	–	
var,	oameni	cu	drujbe	pentru	curatarea	drumurilor/ulitelor		etc.		

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	 	 .	D-nii	consilieri	 	au	avut	o	activitate	sustinuta	in	cadrul	Consiliului	
local	,	fapt	pentru	care	ii	felicita	.		

	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		:		

- In	 punctul	 “Mircea”	 pe	 marginea	 drumului	 ,	 in	 padure	 sunt	 aduse	 cu	 masina	 deşeuri	
menajere	,	nimeni	nu	ştie	cine	,	nu	ia	masuri	.			

- Şanturile	rigolele	trebuiesc	curaţate	dupa	perioada	de	iarna	.	
- Asa	cum	s-a	propus	 şi	prin	proiectul	de	hotarare	privind	gospodarirea	comunei	 ,	 fiecare	

cetatean	 	 sa	 se	 ocupe	 de	 curatenie	 in	 fata	 casei	 pe	 toata	 suprafata	 care	 delimiteaza	
aceasta	.	Dar	acest	fapt	sa	fie	controlat	de	factorii	decizionali	din	partea	primariei	să	fie	
aplicate	sanctiuni	,	deoarece	in	toti	ani	s-a	incercat	cu	vorbe	bune	iar	rezultatele	nu	s-au	
vazut	.		

- Care	este	stadiul	achizitiei	buldo-excavatorului	?	
- Ce	se	intamplă	cu	farmacia	?	
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			
d-nii	 consilieri	 care	 au	prezentat	 rapoartele	de	 activitate	 si-a	 facut	datoria	 fata	de	prerogativele	
functiei	pe	care	o	detin	.		

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

- A	observat	ca	la	nivel	local	in	propunerea	de	structurare	a	bugetului	au	fost	alocate	sume	
pentru	repararea	drumurilor	 locale	dar	 in	nici	un	material	 in	 interpelari	nu	se	vorbeste	
despre	starea	dezastruoasa	a	drumului	judetean	DJ	102	F	.	Este	cel	mai	circulat	asigurand	
legatura	 cu	municipiul	 Buzău	 .	 La	 fiecare	 alegeri	 parlamentare	 ,	 europarlamentare	 s.a.	
toti	candidatii	,	inclusiv	dl.	Neagu	presedintele	Consiliului	Judetean	Buzau	afirmau	---“vom	
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asfalta	drumul	judeţean	...”	dar	numai	promisiuni	 ,	 la	conducere	schimbandu-se	fel	de	fel	
de	formatiuni	politice	-	...Chiar	nu	se	poate	face	nimic	...!			

	
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	 sublinieze	 aspectul	 reiesit	 din	 adresele	 prezentate	

asupra	nocivitatii	asupra	sanatatii	populatiei	produs	de	planta	cunsocuta	sub	denumirea	de	
“Ambrozie”	,	pesta	porcina	,	care	se	extinde	şi	celelalte	aspecte	prezentate	.			
	 Personal	 ii	 felicita	 pe	 d-nii	 consilieri	 locali	 asupra	 activitatii	 depuse	 in	 cadrul	
Consiliului	local	.		
	

Dl.	consilier	local	 	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel	 	–	se	vor	cauta	solutii	pentru	montarea	de	
apometre	 o	 problema	 veche	a	 sistemului	 de	 alimentare	 ,	 este	mai	 greu	 ,	 este	 necesar	 un	proiect	 o	
firma	,	indeplinirea	prevederilor	legale	privind	achizitia	etc.	.		

Depozitarea	necontrolata	a	gunoiului	de	orice	fel	este	o	problema	generala	la	nivelul	localitatii	
personal	doreste	construirea	unei	rampe	conform	normelor	in	vigoare	pentru	depozitarea	gunoiului	
de	grajd	.	Pentru	diminuarea	acestor	aspecte	trebuie	sa	depunem	un	efort	comun	deoarece	nu	numai	
cetatenii	nostrii	depoziteaza	/arunca	necontrolat	gunoi	.	Exista	informatii	ca	este	aruncat	din	masini	
pe	timp	de	noapte	dar	nimeni	nu	a	fost	prins	.		
	 Referitor	 la	 gardul	 imprejmuitor	 al	 terenului	 arabil	 din	 punctul	 “Silişte”cunoaste	
situatia	dl.	viceprimar	să	noteze	aspectele	semnalate	.	Se	va	procura	sarma	ghimpata	,	care	
va	fi	montată	pe	stalpi	,	vor	fi	inlocuiţi	stalpi	rupti	,	va	fi	montata	o	poarta	cu	stana	de	ovine	a	
d-lui	Prună	Ion	discutarea	cu	acesta	,	privind	distrugerile	provocate	,	in	caz	contrar	poarta	va	
fi	blocată	.		

-	 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	a	fost	semnat	un	act	aditional	la	contract	,	urmand	sa	fie	adus	utilajul	.		

-	 	 Au	 fost	 demarcate	 procedurile	 legale	 de	 organizare	 a	 licitatiei	 .	 neoficial	 exista	 o	
firma	 care	 si-a	 exprimat	 intentia	 de	 a	 participa	 ,	 firma	 care	 a	 funcţionat	 “Iris	 Pharm”	 nu	
doreşte	sa	mai	participe	 .	Din	punct	de	vedere	 institutional	vom	vedea	cum	se	va	desfasura	
activitatea	de	licitatie	urmand	sa	instiintam	Consiliul	local	.		
	 Ca	in	fiecare	an	cum	vremea	o	va	permite	va	fi	demarata	pe	sate	actiunea	de	curatenie	
de	primavara	,	aceasta	se	va	realiza	in	mod	planificat	pe	sate	,	cu	utilajele	proprii	,	angajatii	
de	 la	 primarie	 ,	 cetateni	 .	 Lucrarile	 vor	 fi	 supravegheate	 si	 de	 catre	 d-nii	 consilieri	 ,	 care	
cunosc	 cel	mai	 bine	 problemele	 colectivitatilor	 locale	 .	 Vom	 asigura	 din	 partea	 primariei	 ,	
materialele	 necesare	 curateniei	 :	 var	 ,	 material	 lemnos	 (scanduri	 ,	 lanti	 ,	 paienti	 ,	 etc.	 )	 ,	
utilaje	:	vola	,	drujbe	,	motocoase	,	etc.		
	

D-na	 consilier	 Zaharia	 Dorina	 	 –	 Se	 cunoaşte	 situatia	 trebuie	 sprijin	 şi	 din	 partea	
cetatenilor	atunci	cand	observa	o	persoana	care	depozitează	necontrolat	gunoi	 ,	sa-l	 fotografieze	
toata	lumea	are	acum	telefoane	,	apoi	poza	sa	fie	trimisa	la	primarie	.		

Dl	 viceprimar	 sa	 ia	 act	 de	 propunerea	 facuta	 privind	 sanctionarea	 celor	 care	 nu	 respecta	
Hotararea	Consiliului	local	privind	curatarea	spatiilor	din	proprietate	sau	in	afara	proprietatii	.		
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Dl.	consilier	local		Sanda	Aurel		–	este	foarte	adevarat	DJ	se	afla	intr-o	situatie	dezastruoasa	

din	punct	de	vedere	al	partii	carosabile	numai	gropi	,	etc.	In	nenumarate	randuri	a	adus	la	cunostinta	
C.J.	Buzău	acest	fapt	,	prin	adrese	,	verbal	in	discutii	cu	factorii	decizionali	,	numai	promisiuni	.		

Neoficial	a	inteles	ca	in	anul	2019	se	va	face	un	proiect	de	reabilitare	urmand	ca	lucrarile	sa	fie	
efectuate	in	anul	2020	.	Acest	lucru	ramane	de	vazut	.	La	nivel	local	nu	putem	interveni	stim	cu	toti	ca	
atunci	cand	au	fost	construite	rigolele	pe	marginea	drumului	in	satul	de	centru	–	Camera	de	conturi	
a	 vrut	 sa	 impute	 suma	 .	 Dealtfel	 si	 dezapezirea	 acestuia	 de	 cele	 mai	 multe	 ori	 am	 realitzat-o	 cu	
utilajul	propriu	,	masinile	de	dezapezire	oprindu-se	la	Gura	Vaii	.	

Din	 punctul	 de	 vedere	 al	 institutiei	 noastre	 vom	 intreprinde	 toate	 demersurile	 pentru	
reabilitarea	D.J	de	catre	administratorul	sau	C.J.	Buzău	.		

	
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 măsurilor necesare pentru buna 
gospodărire a comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 2019 ;		

	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
2. Proiectul de hotarare	  privind	 evaluarea	 performanţelor	 profesionale	 individuale	 pe	

anul	2018	ale	secretarului	comunei		Canesti,	judetul	Buzau	;	
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	
	

3. Proiectul de hotarare privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 5 din 
29 martie 2019 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in 
domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 
mai 2014 ;	
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
4. Proiectul de hotarare	  pentru	 aprobarea	 participării	 comunei	 Căneşti	 prin	 Consiliul	

Local,	 în	 calitate	 de	 asociat	 –	 membru	 fondator,	 la	 constituirea	 Asociaţiei	 de	 dezvoltare	
intercomunitară	„PROGAZ	BUZĂU	2020”	;	
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
5. Proiectul de hotarare	  privind	 	 aprobarea	 indicatorilor	 tehnico	 –	 economici	

reactualizati	 pentru	 obiectivul	 de	 	 investiţie	 :	 „	 MODERNIZARE	 DRUMURI	
COMUNALE,COMUNA	 CĂNEŞTI,	 JUDEȚUL	 BUZĂU”	 in	 vederea	 derularii	 investitiei	 prin	
Programului	National	de	Dezvoltare	Locala	;		
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	

	
6. Proiectul de hotarare	 privind prelungirea valabilitatii unor contracte de 

inchiriere	terenuri cu destinaţie păşune comunală	;	
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	
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7. Proiectul de hotarare	  privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor 
şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ 
teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019;	
	
-	adoptat	cu	7	(şapte)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	7(şapte)		consilieri	locali	prezenti		;	

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

28 februarie 2019 	 ; 
	

-	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.	 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 

 


