
R O M Â N I A
Consiliul Local Căneşti

Comuna Căneşti  , Judeţul Buzău
Dosar nr. 8/ A

Proces – Verbal
                                                                                 încheiat astăzi  28 ianuarie 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. 6 din 15 ianuarie 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 Constantin DODAN .

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  16 decembrie 2020.

                  
Dl. Constantin DODAN presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara

de azi, 28 ianuarie 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 ; 

 Presedintele de sedinta anunta Ordinea de zi  asa cum a fost propusa de catre initiator -
primarul localitatii dl. Stoica Marin  care cuprinde  :
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare preliminată pe trimestrul IV – 2020 . 
- initiator : primar Stoica Marin ;
- prezinta : primar Stoica Marin ;

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. 

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

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 . 

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

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. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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 . 

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

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

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

13. Alte probleme ale activitatii curente ;

Presedintele de sedinta in exercitiu dl. consilier local Dodan Constantin , 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 introdus proiectul 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 …” ; 

Totodata 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 , dupa cum
urmeaza : 
- Adresa nr. 63 din 08 ianuarie 2021 emisa de 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 …”  .
Doreşte să aducă unele precizări in afara referatelor de aprobare după cum urmează : proiectul 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 ... personal considera ca de aceste burse trebuie să fie
diferenţiate şcoala a transmis necesarul 25 de burse beneficieze copii cu rezultate atunci să primească
deoarece ii dai burse inainte dar cand da examen de capacitate nu ia ia sub 5 . Raspunderea cade pe
Consiliul local se aproba astazi ceea ce nu stim ca avem , bugetul nu este aprobat , conducerea şcolii
să vină cu justificari , daca nu există bani ce să  acordăm . Propune să aprobăm cuantumul care este
100 de lei , buresele pot fi cumulate cea de ajutor social cu cea de merit şi cand vom avea bugetul
poate vor veni cu bani de la bugetul de stat pentru suplimentarea bugetului local . 

Stabilirea valorilor impozabile consiliul local nu a majorat taxele şi impozitele locale nu
corespunde Hotararea Consiliului local cu programul de impozite şi taxe 
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In ce priveste suprafaţa acordată pentru depozitarea deseurilor din construcţii – este vorba despre
suprafata din apropierea pct. ”Putul Sec” care este betonată există cale de acces , practic indeplineşte
cerintele legale , trebuie doar imprejmuire . 

In ce priveste pachetul de Hotărâri privind infiinţarea serviciului de salubrizare nu mai putem
funcţiona 

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.

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 :

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 face prezentarea adreselor mentionate in Ordinea de zi secretarul general al comunei
aduce unele precizari in ce priveşte proiectul de hotărâre …”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...” , conform
art.3 şi 4 din Anexa CRITERII GENERALE a Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţămînul preuniversitar de stat, cu modificările � i completările ulterioare , astfel Consiliul local
stabileşte cuantumul , criteriile de acordare sunt stabilite prin Lege , coroborat cu adresa Şcolii
Gimnaziale  bursele sunt de patru feluri  : performantă , merit , studiu şi ajutor social  . Şcoala nu a
introdu- burse de performană – acestea sunt acordate elevilor care participă la “olimpiade locul 1,2,3”
. Bursele de merit , elevul are media generala la invaţatură de cel putin 8,50  şi nota 10 la purtare ,
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trebuie avut in vedere ca, la clasele mici notarea se relizează prin “calificative” . Concluzionand
Consiliul local aproba numărul şi cuantumul nu criterii 

Practic cand au fost introduse majorările cu rata inflatiei au fost adunate in mod eronat procentele
in loc să fie introduse pe fiecare an reiesind diferente pe care prin proiectul de hotarare iniţiat le
corelam să nu mai existe diferenţe sau majorari forţate ale impozitelor , taxelor locale . 

Se trece la prezentarea adreselor primite , in aria de competenta a Consiliului local .

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 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
27 ianuarie 2020 a fost discutat proiectul de hotarare , comisia  avizandu-l cu unanimitate de voturi . 

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 27
ianuarie 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 27 ianuarie 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 dl Constantin Dodan 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 . Bursa de merit se acorda 

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

  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 

D-na consilier local  Zaharia Dorina – a ascultat cu atentie materialele prezentate , nu a observat
depaşiri sau cheltuieli nejustificate pe trim. IV al bugetului 

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 .

 
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 .  

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

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