
R O M Â N I A
Consiliul Local Căneşti

Comuna Căneşti  , Judeţul Buzău
Dosar nr. 8/ A

Proces – Verbal
                                                                                 încheiat astăzi  25 februarie 2021
       

Azi data de mai sus , Consiliul local Căneşti s-a întrunit în şedinţă ordinară , in temeiul
prevederilor art.  133 , alin. (1) din ORDONAN� A DE URGEN� Ă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ , conform Dispoziţiei primarului comunei nr. 21 din 15 februarie 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 9(noua) consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si
domni: 

1 Buga Sfintes Ricardo Daniel 6 Prună Daniela
2 Caloian Gheorghe 7 Pruna Genoveva
3 Dodan Constantin 8 Potecă Mihaela
4 Dinu Irinel – Georgel  9 Sanda Aurel
5 Mihu Florinel

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 , dl.
consilier Florinel MIHU .

Lund act de prezenţă , presedintele de sedinta constata unanimitatea participarii consilierilor
locali la  lucrarile sedintei . Totodată specifică ca , in conditiile date lucrarile se pot desfasura
deoarece sunt indeplinite prevederile art. 137 , alin. (1) din din ORDONAN� A DE URGEN� Ă 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 supune spre aprobare procesul - verbal
al sedintei  ordinare pe luna Ianuarie  a Consiliului Local din  data de  28 ianuarie 2021.

                  
Dl. Florinel MIHU presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi,

25 februarie 2021 anunţănd că la lucrari din partea aparatului de specialitate al primarului
participă in calitate de invitati : d-na Lopată Florica – Monica , contabil (delegat), d-na Epuran
Viorica – asistent social ; 
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 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 scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din domeniul 
privat al UAT Căneşti in vederea casarii şi valorificarii acestora ;

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

2. Proiect de hotarare privind încetarea aplicabilită�ii Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2012 privind
desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Canesti ; 

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

 
3. Alte probleme ale activitatii curente ;

1. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
comuna Căneşti , judeţul Buzău pe semestrul II al anului 2020 ; 

2. Raport privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 , privind liberul acces la
informaţiile de interes public pe anul 2020 ;

3. Raport privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 , in anul 2020 la nivelul
Consiliului local Canesti ;

Presedintele de sedinta in exercitiu 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 .

Primarul comunei dl. Marin Stoica solicitand cuvantul propune modificarea Ordinei de zi
dupa cum urmeaza :

Prezentarea adreselor 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 , dupa cum urmeaza : 
- adresa nr. R 93 din 17 februarie 2021 transmisa de catre Institutia Prefectului , judeţul Buzău –

Serviciul Afaceri Europene Dezvoltare Economica Autoritatea Naţională Fitosanitară – Oficiul
Fitosanitar Buzău prin care se transmite „ Informare privind masurile ce trebuiesc luate de catre
cultivatorii şi comercianţii de cartof „; 

- adresa AJOFM Buzău din 18.01.2021 inregistrată sub nr. 163 din 18.01.2021  prin care se transmit
locurile de muncă vacante la nivelul judeţului Buzău ” ; 
Referitor la introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare primarul localităţii specifică

că … „acesta a fost omis la data emiterii Dispozitiei de convocare a Consiliului local …”   :
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 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua) consilieri
locali prezenti.
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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 2020 ...” .

D-na Lopata Monica – Florica avand funcţia de contabil (delegat) prezintă raportul de
specialitate la proiectul de hotarare dand lamuriri pe fiecare capitol de cheltuieli bugetare .

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 Caloian Gheorghe  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 :
9(noua) voturi “pentru” nici un vot “impotriva” , nici o “abtinere” din totalul de 9(noua) consilieri
locali din care prezenti la sedinta 9(noua); 

Dl. Stoica Marin primarul comunei prezinta proiectele de hotarare initiate la pct. 2 - 12
inclusiv proiectul de hotarare care suplimenteaza Ordinea de zi , materialele justificative in
sustinerea aprobarii/adoptarii :

Referitor la proiectul de hotarare “privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al
comunei Canesti , judetul Buzau din anul 2021 pentru anul 2020 ; doreste sa aduca unele lamuriri si
anume “excedentul bugetar este de 650.000 lei asa cum au fost alocati prin HG nr. 698/2019 pentru
calamitatile din luna iunie 2018 . In proiectul de hotarare suma propusa este de 527.240 lei
diferenta de cca. 100.000 lei a fost utilizata la achizitionarea “buldoexcavatorului “ in cadrul
programului “Achizitionare buldoexcavator pentru dotarea S.V.S.U comuna Canesti , judetul
Buzau” care vor fi recuperati/primiti in luna Martie anul curent de la AFIR , fiind alocati conform
destinatiei  din Hotararea de Guvern pentru constructia podului peste paraul Saratel din cadrul
proiectului “Reabilitare pod peste paraul Saratel care catunul Gonteşti , comuna Canesti , judeyul
Buzau” . 

Podul este in constructie fiind realizat in  proportie de 75% urmand ca in cca. o luna de la
aceasta data daca vremea se va mentine  sa fie finalizat .

In consecinta propane ca cele prezentate sa constituie un articol distinct in proiectul de
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 . 

In ce priveste proiectul de hotarare “pentru modificarea ANEXEI la Hotararea Consiliului
local nr. 3 din 28 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti  , judetul Buzau în
anul 2019” ..” 

Asa cum a mai specificat prin OUG nr. 1/2020 salariile primarului si viceprimarului se mentin
la valoarea lunii decembrie 2019 , in consecinta aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 Legea -
cadru a salarizarii ar produce inechitati in stabilirea salariilor functionarilor publici . in consecinta
modificarea Anexei la hotararea de consiliu consta in modificarea salariului asistentilor personali si a
indemnizatiei persoanelor cu handicap . Totodata contractul de munca al d-nei                   Vlad Sofia
a fost suspendat pe o perioada de 1(unu) an de zile , datorita plecarii susnumitei in Anglia la copii ,
atributiile postului fiind preluate de catre ceilalti angajati . 

Casieria care este unul din posturile principale in sensul ca se lucreaza cel mai mult cu
publicul a fost preluat prin cumul de catre d-na Zotescu Neluta – agent agricol .
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Toate acestea sunt coroborate cu cresterile salariale acordate de localitatile invecinate
angajatilor proprii . 

In aceste conditii trebuie sa avem in vedere acest aspect ce va constitui obiectul unui proiect de
hotarare ce va fi adoptat odata cu aprobarea bugetului local . 

Personal propune o majorare de 10% a salariului angajatilor in conditiile legislative si anume
sa nu fie depasit salariul viceprimarului incadrarea in cheltuielile de personal , sustenabilitatea
bugetului local . 

D-na consilier Zaharia Dorina solicitand cuvantul intreaba : 
…”Ce se va intampla cu postul vacantat ? …”
Primarul avand acceptul consiliului local raspunde intrebarii ...”Deocamdata postul nu a fost

scos la concurs bugetul asa cum se prognozeaza este mai mic cu cca.4 miliarde decat cel de anul
trecut , de incasat incasam cca. 1 miliard, terenul de camp se plateste la comuna Cochirleanca ‘’ne
ducem cu sacul acolo’’suntem comuna cu populatie mica unul din criteriile de alocare a
fondurilor , am mai primit sume de la C.J. , impozitele sunt inacasate in proportie mica deoarece
platitorii au decedat , mostenitorii sunt plecati nu achita , impozitul pe terenul de camp se incaseaza
si preda la Cochirleanca etc. vom hotara dupa aprobare acestuia . In februarie se va organiza
concurs pentru ocuparea postului de Lucrator utilaj specializat – buldoexcavator . Pana la aceasta
data si-a depus dosarul o singura persoana dl. Popescu Dacian  

Deci in cosecinta fondul de salarii nu se reduce ramane acelasi ...” . 
D-na consilier adauga in acelasi context faptul ca ...”nu toate persoanele platesc la Primarie

impozitul pe terenul din camp , multi il platesc la Cochirleanca cum este cazul propriu “ ... . 
Dl primar ...” este adevarat dar nu toate persoanele (batrani /personae singure, cu probleme

de sanatate , etc. ) se pot deplasa si atunci se incaseaza la primarie banii se predau primariei din
comuna Cochirleanca care taie chitantele respective conform intelegerii intre institutii , in cazul altor
localitatii casierul acestora se depleseaza in localitatile respective , dar numai o zi si nu pot toti plati . 

In desfasurarea sedintei se da cuvantul secretarului general al comunei dl. Epuran Vasile  pentru a
prezinta adresele  introduse  pe Ordinea de zi , masuri in aplicarea acestora. 

Inainte de a prezenta in mod succint adresele prezentate secretarul general al u.a.t. doreste sa
reaminteasca primarului comunei , viceprimarului , consilierilor locali unele prevederi din Codul
administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 cu referire la obligatiile legale pe care le au astfel :

„ conform art. 225 “Dispozi� ii privind obliga� iile de informare pentru ale� ii locali”

(1) Ale� ii locali sunt obliga�i ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel pu�in o
dată pe trimestru, întâlniri cu cetă�enii, să acorde audien�e � i să prezinte în consiliul local, respectiv
în consiliul jude�ean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetă�enii.

(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier jude�ean, precum � i viceprimarii, respectiv
vicepre� edin�ii consiliului jude�ean sunt obliga�i să prezinte un raport anual de activitate, care este
făcut public prin grija secretarului general al unită�ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Fiecare primar prezintă anual, în fa�a autorită�ii deliberative, un raport privind starea
economică, socială � i de mediu a unită�ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

Se trece la prezentarea adreselor primite , in aria de competenta a Consiliului local .
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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 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 2020 a fost discutat proiectul de hotarare  , comisia  avizandu-l 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 2020 a fost discutat proiectul de hotarare , comisia  avizandu-l cu unanimitate de voturi . 

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 15 decembrie 2020 a fost discutat proiectul de hotarare  , comisia  avizandu-
l 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 Dorina Zaharia 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 ,
proiectele de hotarare sunt oportune  ,au fost intocmite cu profesionalism , reflecta situatia reala facand
referire la ‘’economia circulara’’ , colectarea deseurilor etc. .  

Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei din luna decembrie
2019 . 

La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ al Ordinei de  zi”- doreste sa intrebe : Ce
facem cu fantana de la ‘’Vana Rece’’ apa se mai aduna a inteles de la unii cetateni ca dimineata este
1(unu) m volum de apa in bazin dar apa tot nu este . Personal isi pune intrebarea sa nu fie bazinul spart
, se pierde  .

Viceprimarul solicitand cuvantul doreste sa aduca unele lamuriri la problema ridicata de catre
dl consilier Astfel personal a verificat situatia alimentarii cu apa a satului Negosina constatand ca ...’’
cand fantana era jumatate , bazinul era plin dar acum datorita secetei fantana a scazut si din aceasta
cauza deficitul de apa nu numai la Negosina la fel si cel de la Pacurile .

Datorita neglijentei oamenilor si apa care este se risipeste deoarece  iarna lasa apa sa curga sa
nu inghete pentru ca nu protejeaza ciusmelele contra inghetului , primavara , vara uda gradinile  de
aici asa cum a mai propus si sustine aceasta propunere oportunitatea montarii de  apometre.

Tot sub acest aspect propune gasirea unor noi surse de apa   care sa suplimenteze volumul
existent . 

  Dl. consilier local Caloian Gheorghe susţine aprobarea proiectelor de Hotarare in forma
prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului verbal al sedintei din luna
decembrie 2019 . 
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La punctul 6 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” referitor la lucrarile in
desfasurare de la Caminul cultural , vremea permite executarea in continuare a acestora  mai ales in
conditiile in care este realizat/schimbat acoperisul pe urma la interioare se poate lucra in orice conditii
mai putin inghet 

 A acultat cu mult interes interpelarile d-lor consilieri privind alimentarea cu apa o problema
foarte mare , de actualitate care afecteaza intreaga comunitate locala , chiar personal motiv pentru
care propune sa fie captata sursa de apa din punctul ‘’Vana Rece’’ cel putin pentru satul Valea Verzei .

D-na consilier local  Zaharia Dorina – a ascultat cu atentie materialele prezentate , nu a observat
depaşiri sau cheltuieli nejustificate pe trim. IV al bugetului localitatii . Dealtfel asa cum afirma d-na
contabilă prin Programul FOREXEBUG nu poti sa efectuezi plaţi , cheltuieli nejustificate etc.  . Nu are
obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei anterioare  . 

La punctul 6 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” sustine problema ridicata
de dl consilier Buga privind situatia alimentarii cu apa potablia din satul Negosina personal considera
ca ar trebuii verificat bazinul de apa sa nu se fi deplasat terenul sa existe o fisura care nu se observa .
Sa fie captata si apa din puturile forate de Schela Petroliera . Este foarte adevarat ca si cetatenii
utilizeaza sursa de apa in mod necontrolat , haotic cara cu butoaile cu carutele , in detrimentul
celorlalti, avand in vedere totusi si costul foarte mic cei 10 lei , nimeni nu iti aduce apa o luna cu acesti
bani .   

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   buna activitatea
compartimentului de asistentă socială  . 

La punctul “alte probleme ale activitatii curente” doreste sa intrebe daca exista vreun proiect
pentru drumul judetean DJ 102 F a vazut o sondeza pe senile care lua probe de teren .   

Incheie multumind pentru atentia acordata .

Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri 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 .

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

de vorbitori :  
Dl. consilier local  Buga Sfinteş Ricardo Daniel  –  Inainte de a da raspuns d-lui consilier

dealtfel si d-nei consilier Zaharia Dorina la problemele referitoare la ...’’alimentarea cu apa potabila
a satului Negosina...’’ si nu numai in general a intregii localitati doreste sa faca unele precizari cu
aspect general si anume : 

- In luna februarie va fi discutat bugetul local pe anul 2020 – motiv pentru care propune sa ne
gandim impreuna la proiecte de investitii care sa contribuie la dezvoltarea colectivitatii locale sa
vina in sprijinul cetatenilor sa fie realizate pentru cetateni . 

- De luni 03 februarie 2020 se va interveni la vechiul acoperis al Caminului Cultural asa cum
specifica si dl consilier Caloian Gheorghe din momentul in care acesta va fi finalizat se pot
efectua lucrarile interioare .

- Problema apei potabile este o problema cu caracter general , nu afecteaza numai satul
Negosina ci intreaga localitate si  este cauzata de seceta prelungita ca efect al precipitatiilor reduse ,
ninsoarea aproape inexistenta , ploile sporadice si reduse cantitativ  . 
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...’’La Negosina nu mai vine apa in fantana , debitul este foarte scazut si nu se realizeaza
transferul in bazinul de captare . Apa care se strange noaptea  este carata dimineata cu carutele , deci
practic in bazin nu se capteaza nimic . 

S-au efectuat permanent verificari , masuratori aceasta este situatia reala . S-a incercat oprirea
pentru-o zi  a alimentarii , dar volumul acumulat a fost preluat de cei avantajati de teren care au
bazine , ceilalti ramanad tot fara apa ... ‘’ . 

Aceeasi situatie o intalnim si la izvorul de captare de la  Bocu din satul Pacurile unde la fel
volumul de apa a scazut . Vecini nostrii din comuna Chiliile care se alimenteaza din lacul Mocearu si
distribuie si la o parte din cetatenii din satul Suchea au rationalizat alimentarea tot pe fondul scaderii
debitului . 

Bazinele nu au fisuri au fost verificate s-a masurat volumul de apa , nu au fost afectate de
alunecari de teren vor fi monitorizate in permanenta de angajatii primariei . 

Se vor cauta si alte surse alternative . In satul Negosina cand s-a construit bazinul de captare a
fost alimentat si din bazinele forate de fosta Schela Petroliera asa cum preciza d-na consilier , dar la
acest moment acestea  au secat .

Ca solutie ar fi apa de la ‘’Vana Rece’’ asa cum a propus si dl. Consilier Caloian Gheorghe
sunt cca. 1500 m de la sursa la conducta de alimentare  s-ar rezolva partial satul Valea Verzei, dar
trebuie un bazin de captare vizavi de gospodaria d-lui Ionita Anton , consultarea unor specialisti ,
trebuiesc fonduri . Acest aspect trebuie avut in vedere la structurarea bugetului.  Aceasta sursa este in
atentia conducerii primariei de mult timp dl. Viceprimar cu personalul angajat o monitorizeaza
permanent in ce priveste debitul . Trebuie sa avem in vedere toti factorii deorece putem sa investim
fara rezultat . 

Dl. consilier local  Sanda Aurel – Intradevar Consiliul Judetean Buzau a primit pe calamitati
cca. 70-80 miliarde lei pe care ii foloseste pentru repararea zonelor calamitate pe DJ 102 F . Din surse
neoficiale a aflat ca se lucreaza la proiect , investitia propriuzisa se va realiza in anul urmator .  

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 aprobarea executiei bugetare preliminată pe trimestrul IV – 2020 . 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate şi finaţate din bugetul comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru anul 2021.Proiect din
initiativa primarului . 
 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

3. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri cu privire la salariile de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău . Proiect din iniţiativa primarului .
 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din
invaţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritoriala a comun ei Căneşti , judeţul Buzău
in semestrul I al anului scolar 2020-2021. Proiect din iniţiativa primarului .  
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- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din                   28 mai
2020 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele � i taxele locale alte taxe  asimilate
acestora precum � i amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau în anul
2021. Proiect din iniţiativa primarului . 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

6. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti, judetul Buzau
pentru anul scolar 2020 – 2021. Proiect din iniţiativa primarului .
  

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

7. Proiect de hotarare privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei
CĂNEŞTI, judeţul Buzău . Proiect din iniţiativa primarului .
 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

8. Proiect de hotarare privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna
CĂNEŞTI, judeţul Buzău . Proiect din iniţiativa primarului . 
 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

9. Proiect de hotarare privind stabilirea unei suprafe�e de teren in vederea depozitării temporare a
de� eurilor inerte provenite din activită�ile de construc�ii si demolări de pe raza comunei CĂNEŞTI,
jude�ul Buzău. Proiect din in iţiativa primarului . 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

10. Proiect de hotarare privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de
salubrizare ale comunei  CĂNEŞTI, judeţul BUZĂU către serviciul "APĂ SALUBRIZARE -
CĂNEŞTI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în
subordinea consiliului local al comunei CĂNEŞTI, judeţul BUZĂU . Proiect din iniţiativa primarului . 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale
serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna CĂNEŞTI, judeţul Buzău . Proiect
din iniţiativa primarului . 

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

12. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna
Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Februarie  –  Aprilie 2021 . Proiect din in iţiativa
primarului .  

- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ;

13. Proiect de hotarare privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al
comunei Canesti , judetul Buzau  care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului generalal comunei Canesti , judetul Buzau ; 
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- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  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
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