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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 24 august 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. 53 din 18 august 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, jr. Epuran Vasile  face apelul nominal  si constata ca, 
din totalul de 9(noua) consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 
8(opt) consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni:  

 
1 Buga Sfintes Ricardo Daniel 5 Mihu Florinel 
2 Caloian Gheorghe 6 Prună Daniela 

3 Dodan Constantin 7 Potecă Mihaela 

4 Dinu Irinel – Georgel   8 Sanda Aurel 
 
Se ia act de absenţa d-nei consilier Prună Genoveva – care a anunţat telefonic 

că lipseşte din localitate din motive personale (probleme de sanatate) solicitănd 
motivarea absentei .  

A luat act de materialele şedinţei le susţine in forma propusă de iniţiator. 
 
Avand in vedere că d-na consilier Prună Genoveva ocupa funcţia de 

preşedinte de şedinţă in exerciţiu pentru perioada August – Ocotmbrie 2021 dl. 
secretar general solicită propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedintă .  

 
Dl consilier Caloian Gheorghe solicitănd cuvantul – propune pe dl. Mihu 

Florinel ;  
Neexistănd alte propuneri se supune la vot propunerea făcută care este 

aprobată cu 8(opt) voturi din totalul de 8(opt) consilieri locali prezenti la 
şedinţă.  

Presedintele de sedinta ales 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. 

In conformitate cu prevederile art. 138 , alin. (15) din actul normativ specificat 
presedintele de sedinta da cuvantul secretarului comunei dl. Epuran Vasile care 
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supune spre aprobare procesul - verbal al sedintei  ordinare pe luna iulie a Consiliului 
Local din  data de  29  iulie 2021. 

  
Dl. Mihu Florinel presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa  

sedinta ordinara de azi 24 august 2021 , anunţă că la lucrari din partea 
aparatului de specialitate al primarului participă in calitate de invitati : d-na 
Lopată Florica – Monica ;  

Inainte de inceperea lucrarilor supune la vot motivarea absentei d-nei 
consilier Prună Genoveva , care este adoptată cu 8(opt) voturi „pentru” din 
totalul de 8(opt) consilieri locali prezenţi la şedinţă . 
  

Problemele administrative fiind rezolvate , 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 2021 ; 
Proiect din initiativa primarului ;   
 

2. Alte probleme ale activitatii curente ; 
 

Presedintele de sedinta ales dl. consilier local Mihu Florinel , 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 . 

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

presedintele de sedinta supune la vot Ordinea de zi .  
 

- care este aprobata cu un numar de 8 (opt)  voturi “pentru” -  din totalul de 8(opt) 
consilieri locali prezenti. 

 
Primarul comunei dl. Marin Stoica solicitand cuvantul propune ca dl. secretar 

general să facă prezentarea adreselor primite in luna in curs de la diferite 
institutii publice  pentru a fi popularizate in randul cetatenilor , pentru  a se lua act 
de continutul acestora , dupa cum urmeaza :  
- adresa privind arderea miristilor – APM şi O.F. masura se impune numai in cazul 

in care se constată că trebuie carantinata suprafaţa in cauză datorită bolilor sau 
daunătorilor  ;  

- adrese – privind P.P.A. – sunt multiple cazuri in localitati cum ar fi : Stalpu , 
Cilibia , Padina , Smeeni ” – măsurile care se impun in cazul aparitiei bolii : 
anunţarea medicului veterinar , superaveghere in jurul focarului cca. 10 km , 
inchiderea tărgurilor de animale , etc. ; 

- Oferta AJOFM Buzău privind locurile de muncă vacante la 01 iulie 2021; 
 

Totodata primarul comunei solicitănd cuvăntul la punctul 1 al ordinei de zi             
” proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2021 doreşte să aducă unele clarificări – 
astfel : 

 …”daca nu era stabilită şedinţa ordinară se impunea o şedinţă de consiliu local 
extraordinara sau chiar deindată . 
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Motivul - imposibilitatea efectuarii plaţii de catre O.C.P.I Buzău către firma de 
masurători topo P.F.A Bogdan Stanescu cu , care suntem in contract din anul 2019 şi 
care efectuează masurători la nivelul u.a.t. . 

Situaţia de fapt – firma s-a achitat de partea sa , efectuănd măsurătorile in teren 
insa in calitate de beneficiar al lucrarii conform discuţiilor purtate cu reprezentantii 
O.C.P.I. Buzău era necesar ca sumele cuprinse in contract să se regasească scriptic in 
bugetul pe anul 2021.  

Vorbim scriptic deoarece suma pentru efectuarea plăţii a fost alocată la acest 
moment .  

Nemodificarea bugetului generează imposibilitatea plăţii catre prestator .Confirmarea 
celor prezentate pot fi susţinute pentru detalii de catre compartimentul contabilitate prin 
d-na contabil care participă la lucrarile şedinţei .  

La acest moment s-a semnat un nou contract cu firma specificată au fost delimitate 
noi sectoare cadastrale in care se vor efectua masurători topo cum ar fi : 4 - Şuchea , 19 
– Căneşti , 21 – Valea Verzei , 13 - Păcurile . In cazul sectoarelor in care s-au afectuat 
masurătorile , situaţia a fost afişată pe site-ul O.C.P.I pentru contestaţii in termen de 60 
de zile , după care vor fi ridicate carţile funciare , inmânate beneficiarilor , care pot 
efectua tranzacţii in baza acestora  , etc. .  

După cum se poate observa in zona suntem singura localitate care efectuează 
această lucrare de importantă majoră pentru comunitate / cetăţeni , motiv pentru care 
trebuie să continuăm sa depunem toate eforturile /diligenţele  să o finalizăm   .  

 
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 aprobarea contului de executie şi 
a exerciţiului bugetar pe anul 2020...” . 

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

Totodată specifică că este o situaţie inedită deoarece deşi exista un contract cu 
OCPI Buzău suma nu era alocată , nu exista certitudinea că va fi alocată . De regulă la 
data alocării sumelor se modifică bugetul fapt consimţit de lege .  

Nici situaţia in care ne gasim nu reprezintă o incalcare sau un decalaj de la 
prevederile legale , fiind o situaţie de fapt mai putin intâlnită .  

 
Presedinta 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 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 23 august 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 23 august 2021 au fost discutate 
proiectele de hotarare  , comisia  avizandu-le cu unanimitate de voturi . 
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Dl. consilier local Caloian Gheorghe - 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 23 august 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 dl. Mihu Florinel 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 .  

  
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 iulie 2021 .  
 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 
la cunoştiinţa conducerii primariei , a d-lui primar urmatorul aspect :  

 
- Cazul d-nei Radu Madalina discutat şi rediscutat ...”s-a intors din nou in 

localitate impreună cu concubinul . Din discuţiile personale pe care le-a avut 
cu cei doi rezultă că ... copii nu pleacă la Glodeanu Silistea la domiciliul 
concubinului , fapt ce poate fi confirmat şi de catre d-na asistent social care a 
avut la randul sau discuţii cu acestia .    
A avut ocazia sa mearga la domiciliul concubinului in comuna Glodeanu 
Silistea , ... El este un om gospodar , casa ingrijita ,  pe consumul de alcool are 
tulburari de comportament ... are 3(trei) copii , in afara celor 3(trei) ai d-nei 
Radu . Acestia (fetele d-nei Radu) nu sunt obisnuiti cu munca , ca cei de acolo, 
este foarte adevărat că nu se pot adapta , motivele sunt multe şi diverse . 
Certitudinea consta in faptul că , ... fetele nu vor să plece dealtfele locuiesc la 
d-na Iamandiu Cristina - Ea s-a indragostit dar nu şi copii ... . 
 

  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 iulie  2021 .  

 La punctul 3 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” dl primar 

a promis unei persoane din satul Şuchea ca va repara drumul in pct. Prunari , ...”daca 
se tine de cuvănt ...”  .   

Incheie multumind pentru atentia acordata . 
 

Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri             
dl. Mihu Florinel 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 :   
 

Dl. consilier local Buga Sfinteş Ricardo Daniel   –  ...”se cunoaşte situaţia a fost 
informat de catre d-na asistent social despre cazul d-nei Radu Madalina . Imediat 
după terminarea şedinţei se va deplasa in satul Negoşina unde va avea discuţii 
impreună cu d-na asistent social cu persoana in cauză,  fetele acesteia . Consiliul 
local nu cunoaşte in totalitate situaţia .  

Pentru aceasta familie s-au depus eforturi din partea institutiei a fost ajutată 
sub toate modurile posibile in condiţiile legii . La acest moment problema o constituie 
...”mama...” care , cand pleacă la concubin , se cearta cu acesta , revine la domiciliu 
situaţie care se tot repeta de la sfărşitul anului 2020 pănă in prezent ...” .  

Ca şi solutie care i se va prezenta mamei – d-na Radu Madalina ...”daca fetele 
refuză să o urmeze singura cale umana şi legala - să fie internate intr-un centru ...”  .  
 

Dl. consilier local Sanda Aurel  – ...”este vorba despre d-na Sfinteş Dobriţa , a 
venit şi fiul acesteia la primăriei solicitănd acelasi lucru ”...  

- După cum dl. consilier cunoaşte dealtfel şi ceilalţi consilieri din zona , la acest 
moment se lucrează cu utilaje pe drumul in cauză este foarte adevărat că pentru a 
indeplini doleanţa persoanei sunt necesare lucrări suplimentare , de aceea il roagă pe 
dl. consilier să supravegheze acţiunea – fiind necesara fasonarea unor pomi , inalţarea 
tersamentului pe o anumită suprafaţă  .  
 
 

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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Canesti , judetul Buzau pe anul 2021 ; 
 

- 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. Mihu FLORINEL 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, 
Mihu FLORINEL  

 
        REDACTAT, 

        Secretarul comunei , 
                         Epuran Vasile 


	Consiliul Local Căneşti

