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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 29 iulie 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. 43 din 12 iulie 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 , d-na. consilier Daniela PRUNĂ . 

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 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 Iunie  a Consiliului 
Local din  data de  30 iunie 2021. 

                   
D-na Prună Daniela presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa 

sedinta ordinara de azi, 29 iulie 2021 anunţănd că la lucrari din partea 
aparatului de specialitate al primarului participă in calitate de invitati : d-na 
Lopată Florica – Monica - contabil , d-na Zotescu Neluţa – agent agricol referent 
resurse umane cu delegaţie , 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 Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău  ; 
Proiect din initiativa primarului ;   
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Căneşti , judeţul 
Buzău ; 

Proiect din initiativa primarului ;  
 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele 
locale alte taxe  asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul 
comunei Canesti, judetul Buzau în anul 2021; 

 

Proiect din initiativa primarului ; 
 

4. Proiect privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea 

de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 2021 ; 

Proiect din initiativa primarului ;  
 

5. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
din comuna Canesti , judetul Buzau pe  semestrul - I - al anului 2021 

   Proiect din initiativa primarului ;  
 

6. Alte probleme ale activitatii curente ; 
 
Presedintele de sedinta in exercitiu d-na consilier local Prună Daniela , 

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 : 

 
1. Introducerea pe Ordinea de zi (conform prevederilor art. 136 , alin. (11) din OUG 

57/2019Codul administrativ)  a proiectului de hotărâre - privind alegerea presedintelui 

de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru 
sedintele din perioada August – Octombrie 2021 ;  

 
 

motivare : …”a fost omis la emiterea/intocmirea dispozitiei de convocare ”... ;  
 
... la punctul … „Alte probleme ale activitatii curente” ..” aduce la 

cunoştiinţa consiliului local prin intermediul acestuia al cetatenilor , noile proiecte in 
care este angrenată primaria, implicit u.a.t.,  pe care doreşte să le pună în practică 
pentru dezvoltarea comunităţii locale .  

Desi interesul/urgenţa la nivel local o constituie infrastructura , drumurile in 
general , constatăm că la nivel naţional alte sunt priorităţile fiind alocate fonduri 
pentru proiecte cum ar fi : izolarea/anveloparea cladirilor publice ,  iluminat public , 
panouri solare proiecte care se derulează prin Ministerul Mediului etc . .  

In acest sens am incheiat un contract cu o firma de consultanţă de la Bucuresti 
şi au fost demarate lucrarile , constand in măsurători topo , studii geo , pentru 
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anveloparea / refacerea acoperişului la Şcoala Gimnazială şi clădire Primărie costul 
ridicandu-se la circa 30.000 lei  fapt ce a condus la modificarea bugetului in sensul că 
au fost luati 20.000 de lei de la capitolul „cheltuieli de personal” - „salarii” şi i-am 
transferat  la investitii .   

Pentru aceste proiecte fondurile sunt de 100% fara a fi necesară cofinanţare iar 
in cazul localitatii noastre raportat la numărul de locuitori valoarea se cifreaza la cca. 
5 miliarde lei in bani vechi  . 

Referitor la iluminatul public la această data avem in jur de 150 de lampi , prin  
proiect se vor asigura cca. 300 - 450 de lămpi cu un consum redus de energie , lămpi 
solare etc.  

După cum s-a observat am demarat lucrări de reperaţii la drumurile comunale 
in general tronsoanele unde au fost stricate de ploi , se lucrează pe Gonţeşti , se va 
interveni pe Căneşti – Păcurile – Valea Verzei , Negoşina , Şuchea – Pădurea Mare , 
Şuchea – Prunari şi pe celelalte drumuri unde este necesar . 

Lucrările constau in reprofilări , pietruiri , şanturi , nivelări , compactări cu 
cilindru compactor . 

La alunecarea de teren de pe DC. 207  Căneşti – Gonţeşti vizavi de gospodaria 
d-lui Dobre Gheorghe s-a reparat drumul cu piatră spartă fara să fie tasată trebuia 
niste „şlam” , masinile de mic tonaj o dislocă formand denivelări , astfel  in cel mai 
scurt timp va fi dus nisip şi compactat .  
 

   Neexistand alte propuneri privind inscrierea sau alte modificari aduse Ordinei de zi 
presedintele de sedinta supune la vot :  

 

- in urma exercitarii votului 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 referatului de aprobare , a celorlalte materiale in 

sustinerea proiectului de hotarare – ...” privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul 
Buzău...” . 

D-na Zotescu Neluţa avand funcţia de consilier prezintă raportul de 
specialitate la proiectul de hotarare .  

 
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 Dinu Irinel 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 :  
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- 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 proiectul de hotarare initiat la 

pct. 2 – 4  , materialele justificative in sustinerea aprobarii/adoptarii ; 
   D-na Epuran Viorica asistent social prezinta Raportul privind activitatea 

asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul 
Buzau pe  semestrul - I - al anului 2021 

D-na  Prună Daniela preşedinte de şedinţă – invită pe dl. Epuran Vasile 
secretarul general al comunei să prezinte succint adresele introduse pe ordinea 
de zi :  

 
Dl. secretar general prezintă liber două aspecte constatate/reieşite din 

contextul corespondenţei primite de la diferite instituţii (A.P.M. , Institutia 
Prefectului – Buzău , etc. ) astfel :  

- arderea necontrolată a miriştelor ;  
- masuri de prevenire a pestei porcine africane ; 
Totodată informează Consiliul local asupra subiectului de actualitate 

privind filmarea/inregistrarea şedinţelor Consiliului local , respectiv postarea 
in spaţiul public .  

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 28 iulie 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 28 iulie 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 28 iulie 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 Daniela 

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  
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prezentata de initiator . Raportul prezentat reflecta activitatea asistentilor personali iar 
compartimentul de asistentă socială din cadrul primariei chiar monitorizează aceasta 
activitate .   
 Pentru funcţia de preşedinte de sedinţă al cărui mandat se incheie propune 
pentru perioada august – octombrie 2021 , conform hotărârii de principiu a consiliului 
local pe d-na Prună Genoveva , următoare in ordinea alfabetică .  

 La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ al Ordinei de  zi – Propune 

deoarece acţiunea este in curs de desfăşurare ...ca la efectuarea lucrarilor de reparaţii 
la drumuri să se faca şanţuri pe margine numai in aceste condiţii aceste lucrari vor 
rezista in timp ...” . In ce priveşte aspectul prezentat de dl secretar general ...in lege nu 
se stipulează acest fapt , consiliul local poate hotărâ insă ca sedinţele să poată fi 
inregistrate filmate etc. dar acest lucru nu poate fi impus .  
 

Dl. consilier local Buga Sfintes Ricardo Daniel – nu are obiectii asupra  

redactarii materialelor , proiectelor de hotarari . A constat profesionalismul intocmirii 
acestora , volumul mare de muncă  solicitat .   

Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei din 
luna  iunie 2021 .  

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

referire la satul Negoşina pe care il reprezintă, doreşte să aducă la cunoştiinţa 
conducerii primariei , a d-lui primar urmatoarele probleme venite din partea cetatenilor , 
constatate personal , astfel :  

- Propune să se discute despre oamenii care beneficiează de ajutor social deoarece 
ignoră conducerea primariei pe dl. viceprimar , numai vorbim de d-nii consilieri locali 
dand exemplu pe dl. Grigore Nicolaie din satul Negoşina . Acesta este bun de muncă , 
dar refuză să îşi efectueze orele stabilite din diferite motive ignorăndu-i pe cei care il 
convoacă . Din punct de vedere material are cu ce trăi deoarece mai primeşte bani de 
sora sa din strainătate .  

- Sunt probleme cu apa , nu sistemul public a existat o spărtură s-a rezolvat , unde 
se dă oile la apă făntăna de pe Silişte , deşi au fost ploi nu are apă , este seacă nu mai 
este apă pentru animale . Se cară cu bazine de 1000 de litri , cu pompe submersibile . 
Ar fi un bazin la Gugulan să vedem daca putem lua de acolo si dusă in fântănă .   

- La Parcul 15 până la Parcul 30 drumul este distrus trebuie intervenit cu un 
autogreder . 

- Situaţia drumurilor de exemplu pe “Stârcu” in satul Şuchea ...exista apel şi din 
Marea Britanie.... sunt oameni care doresc să duca materiale de constructie suntem in 
secolul XX , trebuiesc ajutaţi ;  

- In ce priveşte filmarea/inregistrarea şedinţelor consiliului local , conform codului 
administrativ sedinţele sunt publice , poate participa orice cetâţean interesat , legea nu 
stipulează un astfel de aspect să se înregistreze , filmeze etc. . 

- Susţine propunerea făcută pentru funcţia de preşedinte de şedinţă .  
 

  D-na. consilier local Potecă Mihaiela susţine aprobarea proiectelor de 

hotarare in forma prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului  
verbal al sedintei din luna iunie 2021 . Personal felicită aparatul de specialitate care a 
intocmit proiectele de hotărâre , la obiect conform legislatiei in vigoare , reflectă 
realitatea se vede ca au necesitat un volum mare de muncă .  

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

constat ca aproape in toate satele trebuie reluată acţiunea de curatare a drumurilor de 
vegetaţie,  arbuşti , arboret , crengi etc.  
   

Dl. consilier local Sanda Aurel – nu are obiectii asupra redactarii materialelor ,  
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proiectelor de hotarari . A constat profesionalismul intocmirii materialelor şedinţei 
raportului privind activitatea asistentilor personali . 

Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei din 
luna  iunie 2021 .  
 La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ al Ordinei de  zi”- personal 
consideră că inregistrarea şediţelor consiliului local ar constituii un “trac” pentru unii 
dintre consilieri , care intr-un anumit fel se exprima liber şi altfel se exprima ştiind ca 
este inregistrat , practic se compară cu aspectzul cănd la şcoală spunea-i o piezie pe 
scenă .  
 De ce este necesară înregistrarea daca procesul verbal al şedintei este făcut 
public , daca şedinţele sunt publice , dacă legea nu prevede . Corect i se pare ca , 
Consilul local să hotărască şi acest aspect , aşa cum hotărăşte in toate problemele 
colectivităţii locale şi pentru care îşi asumă responsabilitatea .  
 

Incheie multumind pentru atentia acordata . 
 

Fiind incheiate discutiile , nemaiexistand alte intrebari interpelari , propuneri             
d-na Prună Daniela 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 :   
 

D-na consilier local  Prună Daniela  –  ...”propunerea este foarte bună , 
dirigintele de şantier ceilaţi factori implicaţi vor tine cont de acest spect.”... . 

 
Dl. consilier local  Buga Sfinteş Ricardo Daniel  – ...”da este cunoscut 

cazul - problema o constituie faptul ca daca il scoatem de la ajutor social nu are cu ce 

trăi .  
Posibilitatea de fi scos de la ajutor social este simplă  , legea ne permite şi 

stipulează clar acest aspect  dar trebuie ţinut cont şi de ceilalţi factori sociali , situatia 
materială , de sănătate , etc. Motivat de acste aspecte ramane in sarcina d-lui 
viceprimar să il covoace , să discute cu acesta , iar daca situatia se repetă să se aplice 
dispoziţiile legale in vigoare .  

Nu cunoaşte faptul că primeşte bani din strainătate de la sora sa , acest aspect 
poate să-l confirme şi d-na asistent social .  

Din surse apropiate poate a aflat că nici aceasta nu are o situaţie materială atât 
de bună , dar acest fapt trebuie demonstrat prin fapte , consemnate in ancheta socială 
etc. . 

- Referitor la apa pentru animale - să nu mai fie lasaţi cei care cară cu 
motopompe putem face adresa la I.S.U pentru sprijin dar vor aduce o maşina două dar 
se va consuma şi făntâna va fi tot seacă . Soluţia este să gasim pe plan local surse din 
care să ne aprovizionam pe termen mediu şi lung cum ar fi bazine , fântânile mai putin 
folosite , cu cuburi de 1 mc intr-o masina intra 4 (patru) cuburi atăt din satul Negoşina 
căt şi din celelate sate  ;  

- Toţi sunt cetăţenii localităţii/membrii ai comunităţii locale chiat daca 

momentan se gasesc în Marea Britanie , Spania , etc.  
 Problema drumului din pct. “Stârcu” o constituie faptul ca există o făntână iar apa 

curge in drum există un “ochi/vână ”(popular) de apă . 
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Soluţie există se pot duce pe Scoroşeşti (comuna Odaile) există un loc fara piatră 
dar se circulă .Aici pe Stârcu ne incurcă o casă , este dezafectată dar nu poate fi 
demolată deoarece moştenitorii incă nu doresc acest lucru . Daca nu ar exista am putea 
devia drumul . Altă soluţie nu este apa iese din pământ pe tot drumul şi nu există altă 
posibilitate de ocolire deviere . Nu se pune problema să bagam piatră deoarece in acest 
caz nu s-ar mai circula deloc .  

Personal se va ocupa să  gasească o soluţie, va discuta cu moştenitorii care detin 
imobilul , cu specialişti in domeniu , etc.   
 

D-na consilier local Potecă MIhaiela    –  ...”da observaţia este foarte bună 
trebuie curăţat de urgenţă in “Prunari” la “Pădurea Mare” . Un alt motiv il constituie 
faptul că , constructorul nu va efectua lucrări pe drumurile necurăţate deoarece strică 
cabinele acestora. De aceea d-nii consilieri , persoanele beneficiare de ajutor social aici 
fiind obligaţia d-lui viceprimar , toti cetatenii vor curaţa in dreptul gospodariilor drumul 
de crengi , vegetatie etc. .  

Dl. consilier local Sanda Aurel – a discutat împreună cu dl secretar general 
acest aspect al inregistrării/filmării şedinţelor consiliului local  solicitarea vine din 
partea Instituţiei Prefectului – Buzău , in urma controlului echipei de la Minister care 
a  sugerat acest fapt . Inca se discută la nivel de instituţii vizavi de legislaţia in vigoare, 
la nivel local s-a impus la nivelul de discuţiei , urmând să se stabilească la nivel 
general , moment in care vom pune in aplicare .  
 

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 Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău  ; 
 
- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ; 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Căneşti , judeţul 
Buzău ; 
 
- adoptat cu 9 (noua)  voturi “pentru” -  din totalul de 9(noua)  consilieri locali prezenti  ; 
 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele 

locale alte taxe  asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul 
comunei Canesti, judetul Buzau în anul 2021; 
 

 

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

 

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

 

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

 

5. Proiect privind privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 

Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada August 
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 – Octombrie 2021; 
 

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

6. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
din comuna Canesti , judetul Buzau pe  semestrul - I - al anului 2021 ; 

 

- adoptatat 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 d-na Prună Daniela 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, 
Daniela PRUNĂ  

 
        REDACTAT, 

        Secretarul comunei , 

                         Epuran Vasile 


	Consiliul Local Căneşti

