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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 16 decembrie 2021  
       

Azi data de mai sus , Consiliul local Căneşti s-a întrunit în şedinţă 
ordinară , in temeiul prevederilor art.  133 , alin. (1) din ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , conform 
Dispoziţiei primarului comunei nr. 75 din 26 noiembrie 2021 . 

In conformitate cu art. 243, alin. 1 , lit. „j” din OUG nr 57 / 2019, privind 
Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 
Local, dl. secretar general  Epuran Vasile  face apelul nominal  si constata ca, 
din totalul de 9(noua) consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 
7(şapte) consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni:  

 
1 Buga Sfintes Ricardo Daniel 5 Pruna Genoveva 
2 Dodan Constantin 6 Potecă Mihaela 

3 Mihu Florinel 7 Sanda Aurel 
4 Prună Daniela  

 
Pentru buna desfasurare a sedintei, dl. secretar general arata ca, in 

conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, presedinte de sedinta ales este , d-na consilier Potecă MIHAELA . 

Lund act de prezenţă , presedintele de sedinta constata că sunt prezenţi 
majoritatea consilierilor locali in funcţie la  lucrarile sedintei . Totodată specifică ca , in 
conditiile date lucrarile se pot desfasura deoarece sunt indeplinite prevederile art. 137 , 
alin. (1) din din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ . 
 

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei. 

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Marin Stoica. 
 
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic. 

Dl.Marin Stoica – primarul localităţii propune plenului şedinţei 
păstrarea unui moment de reculegere in memoria/amintirea d-lui consilier 
CALOIAN GHEORGHE , care a decedat la data de 25 noiembrie 2021 , ca 
urmare a unor probleme de sănătate pe fondul infectării cu virusul                 
SARS COV 2 . 

Dl Epuran Vasile secretarul general al comunei aduce la cunoştinţa 
Consiliului local că suntem in situaţia de nefuncţionalitate a comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local datorită situaţiei fortuită , cauzată de  
decesul d-lui Caloian Gheorghe şi al lipsei nemotivate la mai mult de 3(trei) 
sedinte consecutive ale consiliului local al d-lui consilier Dinu Irinel – Georgel. 



Page 2 of 9 

 

Faţă de situaţia creată la convocarea şedinţelor pe comisii s-a propus 
modificarea componenţei acestora prin dislocarea unor membrii din comisiile 
complete să facă parte şi din celelalte comisii , până la intrarea în 
normalitate prin completarea Consiliului local cu membrii supleanţi . 

Conform Hotărârii Consiliului local situaţia se prezenta astfel ;   

(1) Comisia pentru buget, finanțe, agricultură, amenajarea teritoriului, 
urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, compusă din 
3(trei) membri, după cum urmează :  

1.BUGA SFINTEŞ RICARDO DANIEL ; 
2.MIHU FLORINEL ; 
3.PRUNĂ GENOVEVA ; 

(2) Comisia pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, 
sănătate, familie, muncă,  protecţie socială și  protecţie copii, persoane 
vârstnice și persoane cu dizabilități, activități sportive, compusă din 3(trei)  
membri, după cum urmează:  

1.POTECĂ MIHAELA ; 
2.CALOIAN GHEORGHE ; 
3.PRUNĂ DANIELA ; 

 (3) Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, 
pentru protecţia mediului si turism, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenești, compusă din 3(trei)  membri, după cum urmează: 

1.SANDA AUREL ; 
2.DODAN CONSTANTIN ; 
3.DINU IRINEL - GEORGEL ; 
 

In urma sitaţiei prezentate :  

- (2) Comisia pentru „Educaţie ….. „– trebuie completată cu un membru , ales 
preşedinte şi secretar ; 

- (3) Comisia „Juridică …. „ – trebuie completată cu un membru ;  

In urma discuţiilor in şedinţa reunită a comisiilor dl consilier Buga 
Sfinteş Ricardo Daniel a propus ca din Comisia pentru Educaţie să facă parte 
dl. consilier Mihu Florinel – membru titular al Comisiei pentru buget finanţe……. ; 

Dl consilier Dodan Constantin – propune ca din Comisia Juridică să facă 
parte d-na consilier Prună Genoveva – membru titular in Comisia buget finanţe…;  

Neexistănd alte propuneri se supun la vot propunerile făcute care sunt 
aprobate cu un număr de 7(şapte) voturi „pentru” nici o abţinere sau vot 
„impotrivă”.   

In urma completării comisiilor , Comisia de specialitate pentru Educaţie 
tineret, culte …… a hotărât ca funcţia de preşedinte să o ocupe d-na Potecă 
Mihaela şi cea de secretar d-na Prună Daniela , celelalte comisii rămânănd 
neschimbate .  

Fiind rezolvate problemele organizatorice , In conformitate cu prevederile 

art. 138 , alin. (15) din Codul administrativ (O.U.G 57/2019) presedintele de sedinta da 
cuvantul secretarului general al comunei dl. Epuran Vasile care supune spre aprobare 
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procesul - verbal al sedintei  ordinare pe luna Noiembrie  a Consiliului Local din  data 
de  15 noiembrie 2021. 

D-na. Potecă Mihaela presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa 
sedinta ordinara de azi, 16 decembrie 2021 anunţănd că la lucrari din partea 
aparatului de specialitate al primarului participă in calitate de invitati :                     
d-na Lopată Florica – Monica, d-na Zotescu Neluţa – agent agricol , d-na Epuran 
Viorica asistent social  ;  

 
Presedintele de sedinta anunta Ordinea de zi  asa cum a fost propusa de catre 

initiator - primarul localitatii dl. Stoica Marin  care cuprinde  : 
 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local ; 

 
Proiect din initiativa primarului ; 

 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea la nivelul comunei Căneşti , judeţul 

Buzău a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 ; 
 

Proiect din initiativa primarului ; 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea,  pentru anul 2022 a numărului de 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau ;  

 
Proiect din initiativa primarului ; 

 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de 
ajutor social , conform prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat , pe anul 2022;  

 

Proiect din initiativa primarului ; 
 
5. Alte probleme ale activitatii curente ; 
 
 

Presedintele de sedinta in exercitiu d-na. consilier local Potecă Mihaela , 
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 : 
 
Introducerea pe Ordinea de zi (conform prevederilor art. 136 , alin. (11) din OUG 

57/2019Codul administrativ)  a următoarelor proiecte de Hotărâri :  
 

- privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului 

DINU IRINEL - GEORGEL  înainte de expirarea duratei normale a  mandatului si 

declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut în  cadrul Consiliului Local 
al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
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- privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului 

CALOIAN GHEORGHE  înainte de expirarea duratei normale a  mandatului si 

declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut în  cadrul Consiliului Local 
al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
 

motivare : …in cazul d-lui Dinu Irinel – Georgel lipsa nemotivată de la mai 
mult de 3(trei) şedinţe ale Consiliului local ”,  respectiv decesul neaşteptat al d-lui 
consilier local Caloian Gheorghe”... . 

 
   Neexistand alte propuneri privind inscrierea sau alte modificari aduse Ordinei de zi 

presedinta de sedinta supune la vot Ordinea de zi , cu completarile si modificarile 
aduse:  

 

- care 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 referatului de aprobare , a celorlalte materiale in 
sustinerea proiectului de hotarare – ...” privind rectificarea bugetului local...” . 

D-na Lopată Florica – Monica avand funcţia de contabil delegat prezintă 
raportul de specialitate la proiectul de hotarare .  

Totodată specifică  ca modificarea/rectificarea bugetului este condiţionată de 
sumele la incalzire la cca.133.600 lei conform centralizarii facute de catre 
compartimentul de asistentă socială la care se adaugă sumele transmise de către 
A.J.F.P Buzău pe capitole şi suma repartizată prin Hotărârea C.J. Buzău .  

Suma de 133.600 lei  va fi virată de catre A.J.O.F.M. Buzău  pe baza cererilor de 
incălzire , care ulterior vor fi achitate beneficierilor .  

 
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 . 

 
Dl. consilier local Dodan Constantin solicitand cuvantul propune sa fie 

prezentate toate materialele de la Ordinea de zi , urmand ca in discutii sa fie atinse 
toate punctele inscrise pe Ordinea de zi . 
 

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 9(noua) consilieri locali din care prezenti la sedinta 7(şapte) ;  

 
 Dl. Stoica Marin primarul comunei prezinta proiectul de hotarare initiat la 

pct. 2 , 3, 4 , 5 , 6 materialele justificative in sustinerea aprobarii/adoptarii ; 

Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi , presedintele de 
sedinta invita consilierii locali la discutii pe marginea materialelor prezentate, 
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rugand totodata presedintele Comisiei de specialitate a Consiliului Local sa 
prezinte raportul de avizare/neavizare al proiectelor  de hotarare . 

 Dl. consilier local Sanda Aurel - presedintele Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local – ”Juridică, pentru administratie publică locală, disciplină , 
pentru protectia mediului şi turism , respectarea drepturilor şi libertatilor 
cetatenesti“ specifica ca in sedinta comisiei din data de 15 decembrie 2021 au fost 
discutate proiectele de hotarare  , comisia  avizandu-le cu unanimitate de voturi .  
 

Dl. consilier local Buga Sfinteş Ricardo Daniel - presedintele Comisiei de 
specialitate a Consiliului Local – pentru ”Buget, finanţe şi agricultură , amenajarea 
teritoriului , urbanism , administrarea domeniului public şi privat al comunei “ 
specifica ca in sedinta comisiei din data de 15 decembrie 2021 au fost discutate 
proiectele de hotarare  , comisia  avizandu-le cu unanimitate de voturi . 

 
Dl. consilier local Potecă Mihaela - presedintele Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local – pentru ”Educaţie, tineret, culte, activitati social-culturale, 
sănătate, familie, protectie socială şi protectie copii, persoane vârstnice şi 
persoane cu dizabilitati, activitaţi sportive “ specifica ca in sedinta comisiei din 

data de 15 decembrie 2021 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 d-na Potecă Mihaela 

propune consilierilor locali inscrierea la cuvant , pe marginea celor prezentate , alte 
probleme ale cetatenilor . 

 
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 .  
 La punctul “alte probleme ale activitatii curente‘’ al Ordinei de zi” - 

cunoaştem cu toţii problema câinilor fără stăpân mai ales in satul de centru sunt câteva 
grupuri care circulă şi atacă animalele domestice , păsările din gospodariile cetaţenilor . 
 Personal are un animal de companie o pisică pe care a sterilizato la un medic 
veterinar din satul Căpăţîneşti , comuna Mărăcineni , judeţul Buzău  .  
 Din discuţiile cu medicul respectiv a aflat că acesta prestează servicii  la animale  
căini , pisici gratuit se poate deplasa in localitatea in care este solicitat poate organiza 
campanii ,  nu sunt dureroase stresante pentru animale şi sunt in beneficiul ambelor 
categorii .  
 Faţă de acste aspecte recomandă conducerii primariei să se ia legătura cu acest 
medic punănd la dispozitie datele de contact pentru organizarea unei campanii .  
 

Dl. consilier local Buga Sfintes Ricardo Daniel – nu are obiectii asupra 
redactarii materialelor , proiectelor de hotarari .    

Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei din 
luna noiembrie 2021 .  

- In ce priveşte proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi 
personali şi al numărului de indemnizaţii pentru persoane cu handicap 
propune ca pentru anul 2022 să se aprobe un număr de 6(şase) asistenti 
personali şi 10 (zece)  indemnizaţii pentru persoane cu handicap ;  

 La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ al Ordinei de  zi”- cu 
referire la satul Negoşina pe care il reprezintă unde are şi domiciliul , doreşte să aducă 
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la cunoştiinţa conducerii primariei , a d-lui primar urmatoarele probleme venite din 
partea cetatenilor , constatate personal , astfel :   

- Drumul DC. 92 Scorţoasa – Negoşina – Căneşti este distrus pe tronsonul 
Cazarmă – Negoşina  trebuie refacut urgent,nu se mai poate circula .  

- “Cu iluminatul public“ care este problema deoarece in satul Negoşina nu 
funcţionează ? 

- La “Fântâna Mare” , nu s-a construit nici la acest moment “poarta” , nu este 
reparată împrejmuirea , exista un real pericol privind imbolnavirea 
consumatorilor , daca nu se instituie zona de siguranţă etc.  

- ...”Gunoiul mereu am adus in discuţie acest subiect , se aruncă in mod 
necontrolat , haotic , pe cursuri de apă etc. ...”  ;  

  Dl. consilier local Dodan Constantin - susţine aprobarea proiectelor de 
hotarare in forma prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului  
verbal al sedintei din luna noiembrie 2021 .  

 La punctul 3 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” in satul 
Valea Verzei pe care il reprezintă :  

- ...”băiatul care s-a mutat , Duţu Ionel roagă conducerea primăriei personal pe dl 
Primar să fie sprijinit cu o maşina de balastru care să fie împrăştiatâ pe drumul din 
spatele Şcolii din satul Valea Verzei care i-ai facilita deplasaraea cu maşina la adresa 
de domiciliu . 

- ...”trebuie gasită o solutie privind pe dl. Ene Gheorghe , acesta are cca. 60 
capete ovine , circula cu ele pe asfaltul din satul Valea Verzei , pe islazurile oamenilor , 
deranjează mulţi cetăţeni desi s-a incercat discutarea cu acesta , este foarte 
incăpăţânat nu recunoaşte faptele imputate nu doreşte să duca animalele la stână ...” . 

- O altă problemă o constituie iluminatul public deoarece nu mai funcţionează la 
nivelul intregului sat Valea Verzei . 

 
  Dl. consilier local Sanda Aurel susţine aprobarea proiectelor de hotarare in 

forma prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului verbal al 
sedintei din luna noiembrie 2021 .  

- Este de acord cu propunerea d-lui consilier Buga la iniţiativa d-lui primar . 
privind numărul de indemnizaţii, asistenti personali , este stabilit in mod echitabil 
raportat la situaţia inregistrată la nivelul localităti conform prezentării compartimentelor 
de specialitate . 

- Regretă decesul d-lui consilier Caloian Gheorghe , situaţia creată prin absentele 
repetate ale d-lui consilier Dinu Irinel – Georgel care au generat proiectele de hotârări 
supuse discutiei/adoptării .  

 La punctul 3 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” in satul 

Şuchea pe care il reprezintă :  
- ...”iluminatul public nu funcţionează...” Dl consilier Caloian Gheorghe se ocupa 

acum trebuie să gasim o altă persoană autorizată , deoarece nu poate interveni un 
necalificat , se pot produce accidente  ;  

- ...”este necesară intervenţia cu buldoexcavatorul pe drumul care urcă in punctul 
“Prunari” deoarece s-au forma şanţuri şi denivelări , conform declaraţiilor cetăţenilor 
din zonă ...” ;  

Incheie multumind pentru atentia acordata . 
 

Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri             
d-na Potecă Mihaela 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 . 
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Primarul comunei doreste sa raspunda intrebarilor punctual/gradual asa 

cum au fost adresate de vorbitori :   
 

D-na consilier local  Potecă Mihaela   –  ...”propunerea privind organizarea 

unei campanii de sterilizare a câinilor/pisicilor este foarte bună şi poate fi organizată 
când vremea o să permită . D-na dr. Gherman Simona medicul nostru veterinar nu 

realizează astfel de operaţii ...” . Vom lua legătura cu medicul in cauză şi vom stabilii 
detaliile organizării campaniei . 

In situaţia noastră la nivelul întregii unităţi administrativ teritoriale problema o 
constituie căinii făra stapăn , in senul ca au decedat foarte multi cetăţeni iar 
animalele au ramas de izbelişte/părăsite  .   

 
Dl. consilier local  Buga Sfinteş Ricardo Daniel  – ...”este de acord cu 

propunerea făcută , privind stabilirea numărului de asistenti personali şi al 
indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap .  

- se cunoaşte situaţia/starea drumului DC 92 Scoţoasa – Negoşia , s-a luat 
legătura cu firma d-lui Ghoerghe Toboş care a mai avut lucrări în zona să se intervină 
cu autogreder căt mai repede posibil  

- Intradevaăr există probleme cu iluminatul public in majoritatea satelor aferente 
localităţii . După decesul d-lui consilier Caloian Gheorghe , care se ocupa de acest 
serviciu s-a defectat şi iluminatul .  

Au fost luate măsuri de inlocuire a lămpilor care nu funcţionează , fiind utilizat un 
utilaj care ne va ajuta să fixăm şi crucea pe turla bisericii din satul Negoşina .  

In ce priveşte fixarea ceasurilor programatoare în posturile de transformare a 
energiei electrice s-a luat legătura cu dl. Păpătoiu Vasile din comuna Scorţoasa , 
persoana autorizată pentru repararea/fixarea acestora in cel mai scut timp in toate 
satele in care există probleme .  

Dl viceprimar impreună cu angajaţii institutiei noastre din compartimentul 
administrativ vor duce la indeplinire aceasta sarcină . 

- Materialele pentru construirea porţii la sursa de apă de la “Fântăna Mare” se 
găsesc la domiciliul d-lui Tănase Nelu în satul Negoşina angajat al institutiei noastre 
deoarece este necesar un aparat de sudură alte scule electrice pentru construirea porţii. 

Pentru repararea imprejmuirii este necesar un generator electric , persoana 
specificată , dl viceprimar vor lua masuri vor imprumut un  generator şi se vor ocupa 
pentru realizarea lucrărilor in regim de urgenţă , bineinţeles daca timpul permite , 
avand in vedere , amplasamentul/terenul .  

- ...In ce priveşte depozitarea in mod necontrolat a gunoiului menajer ...” o 
problemă majoră a satului Negoşina sesizată de nenumărate ori de catre dl. consilier , 
fără rezultate/măsuri , găsirea vinovaţiilor , etc. . După cum se cunoaşte in raza 
administrativ teritorială se montează de catre firma DIGI S.A. fibră optică lucrare 
finalizată in unele sate in curs de desfasurare in altele . S-a luat legătura cu 
reprezentanţii firmei şi s-a stabilit montarea unui număr de 9(nouă) camere de laut 
vederi , la nivelul satului Negoşina s-a stabilit montarea unei astfel de camere care să 
inregistreze şi spaţiul in care se aruncă in mod frecvent deşeuri , astfel vom putea 
vedea cine savărşeşte astfel de fapte şi vom putea lua măsuri ...” 
 

Dl. consilier local Dodan Constantin  –  ...”da vom lua masuri pentru pietruirea 
acelui tronson de drum , este un băiat tânăr a cumpărat o casă are o fiica care 
frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale , trebuie atrase cat mai multe  persoane in 
zonă pentru popularea localităţii...” .  
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 ...” cunoaştem situaţia, d-lui Ene Gheorghe este adevărat că la acest moment nu i 
s-a asigurat o rută ocolitoare pentru deplsarea animalelor drumul este public situaţia 
aparţine mai mult de siguranţa circulatiei , este cetăţean al nostru trebuie găsită o cale 
de comunicare de rezolvare a situaţiei . Referitor la aspectul că incalcă proprietăţile 
altor persoane , este o altă situaţie până la acest moment nu s-a sesizat nimeni .  

Personal in această primăvară va discuta cu acesta in prezenţa şi d-lui consilier 
pentru  gasirea unei soluţii  ...”.  

- In ce priveşte iluminatul aceeasi soluţie s-a dat raspuns antevorbitorului ;  
 

Dl. consilier local Sanda Aurel  –  ...” iluminatul public aceeasi soluţie s-a dat 
raspuns ...” ;  
- Da cunoaşte situaţia drumului , i-a fost adusă la cunoştiinţă de mai multi 
cetăţeni din zona , s-a deplasat la locaţia specificată să observe dacă se poate rezolva 
cu utilajul propriu , s-au trebuie intervenit cu altfel de utilaje . După incheierea şedinţei 
angajatul pe ,buldoexcavator  va merge cu dl consilier impreună şi vor repara 
porţiunea/tronsonul cu probleme .  

Intradevăr situaţia este regretabila din punct de vedere al vacantării funcţiilor de 
consilieri locali inainte de expirarea mandatelor , dar multe sunt independente de 
voinţa noastră .  

Vom lua masuri de completare cu membrii supleanti a locurilor de consilieri locali 
vacante pentru funcţionarea normală a Consiliului local in intersul şi pentru cetăţeni .   

 
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. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local ; 
 

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

2. Proiect de hotarare privind stabilirea la nivelul comunei Căneşti , judeţul 
Buzău a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 ; 

 

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

3. Proiect de hotarare privind aprobarea,  pentru anul 2022 a numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract 
de muncă la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau – (conform iniţiativei 
primarului şi propunerilor d-lor consilieri local Buga Sfinteş Ricardo Daniel şi 
Sanda Aurel  ;  
 

- adoptat cu 7 (şapte)  voturi “pentru” -  din totalul de 7(şapte)  consilieri locali prezenti  ; 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de 
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ajutor social , conform prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat , pe anul 2022;  

 

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

5. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier local al domnului DINU IRINEL - GEORGEL  înainte de expirarea 
duratei normale a  mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier local 

deţinut în  cadrul Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
 

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

6. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Caloian Gheorghe  înainte de expirarea duratei 
normale a  mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut 
în  cadrul Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 

 
- 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 d-na Mihaela POTECĂ 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, 
Mihaela POTECĂ  

 
 

      REDACTAT, 
        Secretarul general al comunei , 

                    Epuran Vasile 
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