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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  20 decembrie 2019        
                                     				

            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. 109 din 12 decembrie 2019 . 
 

Dl. consilier Sanda Aurel 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 ; 
 
In conformitate cu prevederile art. 243 , alin. (1) , lit. „j” din ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , secretarul general al 
unitaţii administrativ teritoriale face apelul nominal :  

	
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 pot 

desfasura deoarece sunt indeplinite prevederile art. 137 , alin. (1) din ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 57 din  3 iulie 2019 privind Codul administrativ . 

 
In conformitate cu prevederile art. 138 , alin. (15) 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 septembrie  a 
Consiliului Local din  data de  31 octombrie 2019 . 
 

 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 de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ;  
	

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



Page 2 of 6 
 

2. Proiect de hotarare	privind aprobarea,  pentru anul 2020 a numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
	

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

	
3. 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 2020 ; 

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

	
4. Alte probleme ale activitatii curente ; 
	

Presedintele	de	sedinta	in	exercitiu	dl.	consilier	local		Sanda	Aurel	,	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	introduse	pe	ordinea	de	zi	proiectele	de	hotarare	:		
	
-	 ...	 “privind modificarea  numarului de posturi , al organigramei  si  statului de 
functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul 
Buzau”	…	„	. 
-	...“privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti ,judetul Buzau 
pentru anul scolar 2020 – 2021”	…	„	. 
	

Totodata	 propune	 sa	 fie	 prezentate	 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	.	

Referitor	la	modificarea	/completarea	Ordinei	de	zi	dl.	Marin	Stoica	primarul	comunei	
doreşte	să	aducă	unele	lămuriri	astfel	:		

- “	 ...	 In	 ce	 priveşte	 modificarea	 Organigramei	 ,	 statului	 de	 funcţii	 respectiv	
numărului	 de	 posturi	 ,	 prin	 adresa	 nr.15.704	 din	 22	 noiembrie	 2019	 a	 Institutiei	
Prefectului	-	Judetul	Buzau	se	suplimenteaza	numarul	maxim	de	posturi	al	aparatului	de	
specialitate	al	primarului	pentru	anul	2019	–	este	vorba	de	un	post	implementare	proiecte	
in	 cazul	 nostru	 –	 “masinist	 pentru	 masini	 terasamente”	 ,	 cu	 alte	 cuvinte	 mecanic	 /	
conducator	buldoexcavator	achizitionat	prin	proiectul	” ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR 
PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA 
CANESTI, JUDETUL BUZAU ” – fapt ( aprobarea postului de catre Instituţia 
Prefectului) necunoscut la data emiterii dispoziei de convocare a sedintei ;  

- “...Introducerea	 proiectului	 de	 hotarare	 privind	 organizarea	 retelei	 scolare	 din	
comuna	Canesti	,judetul	Buzau	pentru	anul	scolar	2020	–	2021	s-a	datorat	primirii	cu	
intarziere	al	avizului	ISJ	Buzău	.		

Cele	doua	proiecte	de	hotarare	au	fost	dicutate	in	Comisiile	de	specialitate	ale	Consiliului	local	nu	
exista	impedimente	pentru	a	fi	inscrise	pe	ordine	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		:		
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-	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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ...”		.	

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

	
Inainte	de	a	fi	supus	dezbaterii	dl.	primar	doreşte	să	facă	unele	precizări	pentru	buna	

înţelegere	 a	 situaţiei	 de	 fapt	 ,	 motivul	 rectificarii	 bugetare	 ,	 astfel	 :	 ...”	 In	 urma	 verificării	
cheltuielilor	bugetare	pe	anul	in	curs	avand	in	vedere	ca	suntem	la	sfarşitul	trimestrului	iV,	respectiv	
incheierea	exerciţiului	bugetar	a	ramas	necheltuită	suma	de	100.000	lei	suma	repartizată/prevazută	
pentru	capitolul	“drumuri”	–	subcapitolul	“proiectare”	(dar	care	nu	s-a	cheltuit)		pe	care	propune	să	
o	 transfere	 la	 capitolul	 “Cultura”	 ,	 respectiv	 investitiţia	 privind	 “Reabilitarea	 ,	 modernizarea	
aşezamentului	cultural,	Cămin	Cultural	Căneşti”	.	

Suma	in	cauză	respectiv	“proiectare	drumuri”	va	fi	repartizată	din	bugetul	anului	2020	,	dar	nu	
putem	şti	cum	va	fi	acesta	in	sensul	că	vom	putea	repartiza	sume	şi	pentru	“Căminul	Cultural	“	.		

Prin	 transferul	 propus	 se	 contiună	 investiţia	 la	 Căminul	 cultural	 unde	 datorita	 vremii	 care	
permite	 se	 lucrează	 la	 interioare	 ,	 pana	 la	 această	 data	 s-a	 lucrat	 la	 fundaţie	 ,	 se	 va	 schimba	
acoperişul	iar	constructorul	trebuie	plătit	.		

	
Incheie	mulţumind	pentru	atenţia	acordată	.	

	
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	Dorina	 Zaharia	 	 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	 primarului	 comunei	 ,	 reprezentantilor	
compartimentelor	 de	 specialitate	 care	 prezintă	 celelalte	 materialele	 conform	 Ordinei	 de	 zi	 a	
şedinţei	cu	modificările	şi	completarile	ulterioare	.		

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	.	
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	 Dl.	 consilier	 local	 Mihu	 Florinel	 -	 presedintele	 Comisiei	 de	 specialitate	 a	 Consiliului	
Local	 –	 pentru”	 Agricultura	 ,	 activitati	 economico	 –	 financiare	 	 ,	 activitati	 sociale	 –	 culturale	 ,	
culte“specifica	 ca	 in	 sedinta	 comisiei	 din	 data	 de	 19	 decembrie	 2019	 au	 fost	 discutate	
proiectele	de	hotarare		,	comisia		avizandu-le	cu	unanimitate	de	voturi	.		
	

D-na.	consilier	local	Zaharia	Dorina	-	presedintele	Comisiei	de	specialitate	a	Consiliului	
Local	 -	 pentru”	 Invatamant	 ,	 sanatate	 si	 familie	 ,	 Amenajarea	 teritoriului	 si	 urbanism	munca	 si	
protectie	sociala	“	specifica	ca	in	sedinta	comisiei	din	data	de	19	decembrie	2019	au	fost		
discutate	proiectele	de	hotarare		,	comisia		avizandu-le	cu	unanimitate	de	voturi	.		
	

Dl.	consilier	local	Sanda	Aurel	-	presedintele	Comisiei	de	specialitate	a	Consiliului	Local	–	
pentru”	 Protectie	 copii	 ,	 tineret	 si	 sport	 ,	 Protectie	 mediu	 si	 turism	 ,	 juridica	 si	 de	 disciplina“	
specifica	ca	in	sedinta	comisiei	din	data	de	19	decembrie	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.	 Sanda	 AUREL	 	 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	 ,	 al	 materialelor	 ,	 prezentate	 si	 sustine	 adoptarea	 acestora	 in	 forma	 prezentata	 de	
initiator	.		

La	punctul	4	al	Ordinei	de	 	 zi	 “alte	probleme	ale	activitatii	 curente”	 doreste	 sa	aduca	 la	
cunoştiinţa	conducerii	primariei	/d-lui	primar	,	urmatorul	aspect	:		

- ...”a	 constat	 că	 ,	 copii	 de	 la	 Şcoală	 aruncă	 ambalaje	 /	 hartii	 pe	 drum	 motiv	 pentru	 care	
considera	că	trebuie	discutat	cu	dl.	director	al	Şcolii	Generale	pentru	a	fi	luate	masuri	...”		;		

	
D-na.	 consilier	 local	 Zaharia	 Dorina	 –	 nu	 are	 obiectii	 asupra	 redactarii	 materialelor	 ,	

proiectelor	 de	 hotarare	 .	 	 Nu	 are	 comentarii/obiectiuni	 asupra	 redactarii	 procesului	 verbal	 al	
sedintei	ordinare		din	luna	noiembrie	2019		.		

La	punctul	...”Alte probleme ale activitatii curente…”  
 
In primul rand are o propunere :  
 

-        ...”Sa	fie	reabilitată	şi	Şcoala	din	satul	Şuchea	aşa	cum	s-a	facut	in	satul	Negoşina”	!		
- …”In	centrul	satului	Negoşina	trebuie	efectuată	o	curăţenie	generală	exista	o	cruce	s-
au	aruncat	gunoaie	trebuie	luate	masuri	,	este	necesara	o	imprejmuire…”	.	
- A	fost	dus	prin	grija	d.lui	primar	nisip	la	Biserica	de	Sus	din	satul	Negoşina	,	„părintele”	
impreună	cu	oamenii	a	lucrat	,	mai	trebuie	materiale	dar	in	timp	..”	.		

	
Tot	in	satul	Negoşina	toate	şanturile	de	colectare	a	apelor	pluviale	sunt	pline	de	pet	-uri,	

deseuri	,	gunoaie	etc.		
			
Dl.	consilier	local	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel			susţine	aprobarea	proiectelor	de	hotarare	in	

forma	prezentată	de	iniţiator	nu	are	obiectii,	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	sedintei	ordinare	
din	luna	noiembrie		2019	.		

	La	punctul	1	al	Ordinei	de		zi	“Proiect	de	Hotarare	privind	rectificarea	bugetului	local	”	
doreste	sa	adreseze	o	intrebare	:		

	
- ...”Daca	 este	 legală	 transferarea	 sumelor	 de	 la	 un	 capitol	 bugetar	 la	 altul	 cu	 altă	

destinaţie	...”;		
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	Dl.	 consilier	 local	 Miriţescu	 Viorel	 	 	 susţine	 aprobarea	 proiectelor	 de	 hotarare	 in	 forma	

prezentată	de	 iniţiator	nu	are	obiectii,	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	 sedintei	ordinare	din	
luna	noiembrie		2019	.		

La	punctul	4	al	Ordinei	de	 	 zi	 “alte	probleme	ale	activitatii	 curente”	 doreste	 sa	aduca	 la	
cunoştiinţa	conducerii	primariei	/d-lui	primar	,	urmatorul	aspect	:		

	
- ...”In	 satul	 Păcurile	 nu	 funcţionează	 iluminatul	 public	 ,	 mai	 ales	 ca	 se	 apropie	

sărbatorile	de	iarnă...”		;		
	

Fiind	incheiate	discutiile	,	nemaiexistand	alte	intrebari	interpelari	,	propuneri	dl.	Sanda	Aurel			
presedinte	de	sedinta	da	cuvantul	d-lui	Stoica	Marin	primarul	comunei	pentru	a	raspunde	direct	
sau	prin	aparatul	de	specialitate	intrebarilor	/	propunerilor	adresate		.		
	

Dl	 consilier	 local	 -	 Sanda	 Aurel	 ...”Da	 este	 adevarat	 cunoaşte	 situaţia	 a	 observat	 aspectul	
prezentat	se	va	discuta	cu	,	conducerea	şcolii	ca	in	orele	de	dirigenţie	să	fie	abordată	aceasta	temă	
cu,	copii	...”	.		

D-na		consilier	local	–	Zaharia	Dorina	–	referitor	la	propunerea	facută	–	...”La	acest	moment	
nu	se	justifică	,	Şcoala	cu	clasele	I-IV	din	satul	Şuchea	este	in	conservare	,	copii	din	acest	sat	
sunt	 aduşi	 cu	 microbuzul	 la	 Şcoala	 de	 centru	 .	 La	 acest	 moment	 investiţia	 nu	 se	 justifică	
datorita	viabilităţii	 şcolii	 ,	pe	 inţelesul	 tuturora	–	 lipsa	copiilor	 şi	 in	anii	urmaturi	 conform	
prognozelor	demografice	.		

- Referitor	la	imprejmuirea	monumentului	existent	in	satul	Negoşina	,	crucea	la	care	
faceti	referire	–	se	va	discuta	cu	un	specialist	privind	imprejmuirea	masurile	ce	se	
impun	pentru	protejarea	acesteia	;		

- In	 cel	mnai	 scurt	 timp	 va	 fi	 demarat	 o	 acţiune	 de	 curaţenie	 a	 şanţurilor	 in	 satul	
Negoşina	.	A	constatat	ca	dl	viceprimar	“...	i-a	scăpat	din	mănă...”pe	beneficiarii	de	
ajutor	 social	 ,	 dar	 aceasta	 este	 o	 alta	 problemă	 ce	 va	 fi	 discutată	 la	 nivelul	
conducerii	primariei	cu	toţi	beneficiarii	de	ajutor	social	,	care	au	de	realizat	zile	de	
muncă	conform	legii	,	etc.	.		

- Cunoaşte	 situaţia	 lucrarilor	 realizate	 la	 Biserica	 din	 satul	 Negoşina	 daca	 va	 fi	
necesar	 vor	 fi	 sprijiniţi	 in	 continuare	 cetatenii	 pentru	 finbalizarea	 lucrarilor	
propuse	impreună	cu	preotul	paroh	.		

Dl	consilier	local	–	Buga	Sfinteş	Ricardo	Daniel		...”Conform	legislatiei	in	vigoare	banii	pot	fi	
tranferati	 in	 cadrul	 aceeluaşi	 capitol	 ,	 d-na	 contabila	 Lopata	 Florica	 –	 Monica	 solicitand	
cuvantul	 doreşte	 sa	 raspundă	 d-lui	 consilier	 astfel	 “	 din	 a	 şaptea	 lună	 a	 anului	 se	 pot	
transfera	 bani	 de	 la	 un	 capitol	 bugetar	 la	 altul	 pentru	 a	 putea	 fi	 cheltuiţi...”in	 cazul	 nostru	
avem	 cheltuieli	 facturi	 neplatite	 dar	 şi	 bani	 necheltuiţi	 ,	 de	 accea	 legiuitorul	 a	 creeat	 aceasta	
posibilitate		.		

Dl	consilier	local	–	Miriţescu	Viorel	...”Se	va	lua	legatura	cu	cei	de	la	RENEL	deoarece	conform	
spuselor	d-lui	consilier	Caloian	Gheorghe	cu	experienta	in	domeniu	defecţiunea	ne	depăşeste	şi	in	cel	
mai	scurt	timp	se	va	remedia	situaţia		...”	.		

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 de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ; 
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-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
2. Proiect de hotarare privind aprobarea,  pentru anul 2020 a numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
 

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

3. 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 2020 ;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
4.	 Proiect de hotarare	 “privind modificarea  numarului de posturi , al 
organigramei  si  statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Canesti , judetul Buzau “  ;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
5.  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 2020 “ ;  

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

	 	 Fiind	epuizate	toate	materialele	de	la	Ordinea	de	zi	incheiate	discutiile		,	presedintele	
de	 sedinta	 dl.	 Sanda	 AUREL	 	 declara	 inchise	 lucrarile	 sedintei	 multumind	 pentru	
participare.	
	 Neexistand propuneri pentru Ordinea de zi a urmatoarei şedinţe se lasa 
stabilirea acesteia la latitudinea primarului comunei . 
 

Şedinţa	consiliului	local	a	luat	sfârşit	.	
	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Sanda AUREL 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 REDACTAT, 

        Secretarul general u.a.t , 
                         Epuran Vasile 


