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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 28 octombrie 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. 65 din 15 octombrie 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 Prună Daniela 
2 Caloian Gheorghe 6 Pruna Genoveva 

3 Dodan Constantin 7 Potecă Mihaela 

4 Mihu Florinel 8 Sanda Aurel 
 

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 Genoveva PRUNĂ . 

Lund act de prezenţă , presedintele de sedinta constata absenţa nemotivată a 
d-lui consilier local Dinu Irinel – Georgel la  lucrarile sedintei .  

D-na Prună Daniela solicitând cuvăntul anunţă in calitate de lider al 
partidului din care face parte susnumitul că , ...” aşa cum a specificat şi in şedinţa 
anterioară dl Dinu Irinel - Georgel este plecat in străinătate la muncă , a afirmat ca se 
va intoarce dar nu ştie cand ... “.  

Preşedintele de şedinţă in exerciţiu d-na consilier local Prună Genoveva arată 
ca , in conditiile date lucrarile se pot desfasura deoarece sunt indeplinite prevederile art. 
137 , alin. (1) 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 
supune spre aprobare procesul - verbal al sedintei  ordinare pe luna septembrie a 
Consiliului Local din  data de  30 septembrie 2021. 
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D-na. Prună Genoveva presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa 
sedinta ordinara de azi, 28 octombrie 2021 anunţănd că la lucrari din partea 
aparatului de specialitate al primarului participă in calitate de invitati : d-na 
Lopată Florica – Monica ;  
  

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. Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 
2021 ; 

Proiect din initiativa primarului ; 
 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 
Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele 
din perioada Noiembrie - Decembrie  2021 , Ianuarie 2022 ; 
 

Proiect din initiativa primarului ; 
 

4. Alte probleme ale activitatii curente ; 
 

Presedintele de sedinta in exercitiu d-na. consilier local Prună Genoveva , 
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 a proiectului de Hotărâre privind ... 

“desemnarea unui reprezentant al CONSILIULUI LOCAL CĂNEŞTI în vederea 

constituirii COMISIEI DE EXAMEN pentru ocuparea funcţiei de director din unităţile 
de învăţământ preuniversitar din comuna Căneşti , judeţul Buzău … “. 
 

motivare : …”intarzierea transmiterii adresei de catre Inspectoratul Şcolar 
judeţean Buzău ”... faţă de intocmirea dispozitei primarului comunei privind 

convocarea in sedinţă ordinară a Consiliului Local …” ;  
 

Primarul comunei solicitănd cuvăntul la punctul … „Alte probleme ale 
activitatii curente …” doreşte să aducă unele lămuriri/precizări pentru 
inţelegerea proiectelor iniţiate astfel :  

Legat de rectificarea bugetară … „ Guvernul care a fost demis la 
momentul actual prin Instituţia Prefectului ne-a solicitat prin adresa nevoile 
financiare la nivel local .  

Noi am facut o situaţie privind proiecte in derulare in curs de 
promovare cheltuieli curente/previzionare care se cifrează la cca. 12.000 mii 
lei .  
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Din suma solicitată s-a aprobat prin  H.G. 992/2021 suma de 50 mii lei.  
Nu comentam , din punct de vedere politic localitatile in care 

conducerile / primari sunt  membrii ai partidului P.N.L au primit sume si de 
10 ori mai mari faţă de primarii  care fac parte din formatiunea politică a  
P.S.D , situatie generală la nivelul judeţului Buzău , dar pe care nu o 
comentăm o acceptăm ca atare . 

In consecinţă şi facănd abstractie de cele prezentate impreună cu 
conducerea primăriei vă propunem utilizarea sumei primite astfel :  

- capitolul „drumuri” şi anume in satul Valea Verzei punctul „Peste 
Gârlă” care face legătura parte sat Valea Verzei şi cătunul Bondrea – 
realizarea unui pod peste pârâul Sărăţel .  

Se cunoaşte faptul că am mai primit pe calamităţi o sumă , nu este 
suficientă raportat la cheltuielile privind realizare podului de la Căminul 
Cultural Căneşti care se cifrează la cca  6.500 mii lei , aici avem 1.340 mii 
lei dar propunem realizare investitiei doar la capete pod – soluţie tehnică  
coloane forate fapt ce ar reduce cheltuielile de realizare conform solutiei 
date de catre un specialist , realizarea investitiei aşa cum s-a propus ar 
costa cca. 2,5 miliarde lei iar ca şi capacitate traversarea s-ar putea face de 
catre autovehicole sub 3,5 tone , mai mult nici nu se pretează conform 
circulatiei din zonă .  

O altă propunere pe care o supunem discuţiei / aprobării Consiliului 
local in cadrul aceluiasi Capitol „drumuri” este vorba despre realizarea unei 
treceri peste torentul „Valea Negoşinii” aşa cum am mai realizat , pe 
platformă de „remorcă/tir” pentru gospodăriile siutuate pe albia apei : 
Voaideş David , care are şi un copil minor .  

Acesta pentru a ajunge la Şcoala Gimnazială trebuie să ocolească 
foarte mult , familia Ene Constantin , s.a. familii din zonă . 

In vederea realizării investitiei specificate ne-am interesat pentru 
achizitionarea unei astfel de platforme (remorcă tir)  preţul fiind de cca. 
10.000 lei .   

Pentru satul Negoşina facand referire la investitia „Modernizare DC. 92 
Negoşina – Căneşti” ,  s-a depus proiectul prin programul Anghel Saligny  am 
fost al patrulea proiect pe judeţul Buzău , sigur se va face drumul , realiza 
investitia . Tot in acest sens s-au purtat discuţii şi l-am convins şi pe dl 
primar al comunei  Scorţoasa (avand in vedere legatura dintre proiecte 
continuitatea acestora) , şi au depus  proiectul , mai putin 900 m din DJ 102 F , 
dar pot fi făcuti din bugetul local .  
 

   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 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 referatului de aprobare , a celorlalte materiale in 
sustinerea proiectului de hotarare – ...”rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2021...” . 
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D-na Lopată Florica – Monica avand funcţia de contabil delegat prezintă 
raportul de specialitate la proiectul de hotarare . Totodată specifică liber ca nu 
există diferente intre capitolele de venituri şi cheltuieli a fost verificat de catre 
A.J.F.P Buzău . 

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 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 :  

- 8(opt) voturi “pentru” nici un vot “impotriva” , nici o “abtinere” din totalul de 
9(noua) consilieri locali din care prezenti la sedinta 8(opt) ;  

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

pct. 2 , 3 şi 4  , 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, 
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 27 octombrie 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 27 octombrie 2021 au fost discutate 

proiectele de hotarare  , comisia  avizandu-le 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 octombrie 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. Prună Genoveva 

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



Page 5 of 7 

 

 
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 sau al redactarii / conţinutului , 
procesului verbal al sedinţei anterioare .    

Propune in vederea adoptării proiectului de hotărâre pentru desemnarea unui 

reprezentant al CONSILIULUI LOCAL CĂNEŞTI în vederea constituirii COMISIEI DE 
EXAMEN pentru ocuparea funcţiei de director din unităţile de învăţământ 
preuniversitar din comuna Căneşti , judeţul Buzău pe d-na consilier local Potecă 
Mihaela  ;  

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

ascultat cu atentie prelegerea d-lui primar privind proiectul depus prin programul 
national “ Anghel Saligny referitor la Modernizarea drumului comunal DC 92 Negoşina 
– Căneşti “ , şi anume ...  900 m drum care nu sunt prinşi in proiect de la intersectia cu 
DJ 102 F – DC 92 , intrebarea este de cine aparţin şi cine are obligaţia 
reabilitării/modernizării acestora in conditiile in care nu fac parte din proiectul pe 
ambele localităţi .  

 
  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 septembrie 2021 .  

 La punctul 5 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” - ...” 
realizarea investitiei prezentate de dl. primar şi anume “Modernizarea DC 92 Negoşina 
-  Căneşti “ aprobată de consiliul local reprezintă o mare realizare pentru ambele 
comunitati Căneşti şi Scorţoasa .  

Rezultatul este pe termen lung cu beneficii pentru ambele localităti şi nu in 
ultimul rând pentru activitatea economică din zona .  

Dorim productie /industrie , in cazul nostru extractie petrolieră dar fara 
infrastructură , cum să creeam locuri de muncă fară investiţii , cum să atragem 
turismul, etc.  

Personal doreşte să il felicite pe dl. primar , conducerea primariei pentru 
investiţiile propuse aşa cum au fost prezentate , sunt oportune , urgente , contribuie la 
dezvoltarea colectivităţii locale , dar mai ales faptul că şi cu bani putini se pot realiza 
lucruri  bune exemplu constituindu-l cele două treceri peste părăul Valea Negoşinii pe 
platformă de tir , preţul de achizitie este bun , la nivelul preeţurilor actuale , fapt pentru 
care susţine propunerile . 

In incheiere propune in funcţia de preşedinte de şedinţă pentru şedinţele 
consiliului local din perioada Noiembrie – Decembrie 2021 , Ianuarie 2022 , pe d-na 
consilier Potecă Mihaela , conform hotărârii de principiu a Consiliului local ..ca funcţia 
de preşedinte de şedină să fie ocupată in principiu in ordine alfabetică  ..” .  
 

Incheie multumind pentru atentia acordata . 
 

Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri             
d-na Prună Genoveva  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 . 
   



Page 6 of 7 

 

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

Dl. consilier local Buga Sfinteş Ricardo Daniel  –  ...”fostul primar al comunei 

Scorţoasa dl. Raican Traian , Consiliul Local Scorţoasa a considerat că cei 900 de m 
reprezentând intersecţia cu D.J. 102 F , continuare D.C 92 Negoşina – Căneşti , care 
aparţin din punct de vedere administrativ comunei Scorţoasa  pot fi reabiltati din 

bugetul local deoarece  pe acest tronson există anumite lucrări (conductă petrolieră , 
se pretează pentru canalizare , etc. ) care nu constituie obiectul investiţiilor prin 
programul Anghel Saligny ...” .  
 

 Neexistaănd alte intrebări  ... 
 

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 / propuneri se supun la vot materialele prezentate : 
 
1. Proiect de hotarare privind 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  ; 

 
2. Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 2021 ; 
 

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

 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 
Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada 
Noiembrie - Decembrie  2021 , Ianuarie 2022 ; 
 

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

 
4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CONSILIULUI 
LOCAL CĂNEŞTI în vederea constituirii COMISIEI DE EXAMEN pentru ocuparea 

funcţiei de director din unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Căneşti , 
judeţul Buzău; 
 

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

 
5. Propunerea d-lui primar Marin Stoica ”realizarea unui pod peste pârăul Sărăţel in 
satul Valea Verzei – avand ca soluţie tehnică “coloane forate la capete“;  
 

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

 

5. Propunerea d-lui primar Marin Stoica ”realizarea unui pod peste torentul Valea 
Negoşinii pe structură - platformă tir  “;  
 

- adoptată cu 8(opt)  voturi “pentru” -  din totalul de 8(opt)  consilieri locali prezenti  ; 
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  Fiind epuizate toate materialele de la Ordinea de zi incheiate discutiile  , 
presedintele de sedinta d-na. Prună Genoveva 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, 
Genoveva  PRUNĂ  

 
        REDACTAT, 

        Secretarul comunei , 
                         Epuran Vasile 
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