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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  30 septembrie 2019        
                                     				

            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. 74 din 16 septembrie 2019 . 
 

D-na. consilier Prună Genoveva presedinte de sedinta in functie declara 
deschise lucrarile sedintei anuntand participarea si invitatii .  

 
Astfel la lucrari , participa : dl. Marin Stoica – primar , dl Epuran Vasile, 

secretarul comunei , d-na Lopata Florica Monica , contabil – delegat ; 
 
In conformitate cu prevederile art. 243 , alin. (1) , lit. „j” din ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ secretarul general al 
unitaţii administrativ teritoriale face apelul nominal :  

	
Din totalul de 9 consilieri locali participa  : 

  
1 Buga Sfintes Ricardo Daniel 5 Mihu Florinel 
2 Caloian Gheorghe 6 Pruna Genoveva 
3 Dodan Constantin 7 Sanda Aurel 
4 Miritescu Viorel Gabriel 8 Zaharia Dorina 

 
Lund act presedintele de sedinta constata unanimitatea participarii consilierilor 

locali la  lucrarile sedintei .  
Presedintele de sedinta arata ca in conditiile date lucrarile sedintei se pot 

desfasura deoarece sunt indeplinite prevederile art. 137 , alin. (1) din ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 57 din  3 iulie 2019 privind Codul administrativ . 

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  extraordinare pe luna august  a 
Consiliului Local din  data de  29 august 2019 . 
 

 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 2019 ;  
	

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

- 	
2. Proiect de hotarare privind 	reglementarea circulatiei rutiere in comuna  
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Căneşti, pentru autovehicolele şi utilajele cu masa totala maxima autorizata 
mai mare de 7,5 tone  ;	

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

	
3. Proiect de hotarare	 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău , aprobarea organigramei 
statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 	;	
	

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

	
4. Alte probleme ale activitatii curente ; 
 
	

Presedintele	 de	 sedinta	 in	 exercitiu	 d-na.	 consilier	 local	 	Pruna	 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	:		
	
-	sa	fie	introdus	pe	ordinea	de	zi	proiectul	de	hotarare	:	...	“privind	participarea	comunei	

Căneşti	 ,	 judeţul	 Buzău	 in	 calitate	 de	membru	 asociat	 la	 Asociaţia	 de	Dezvoltare	 Intercomunitară	
„Buzău	2008”	…	„	.	
	

-	 sa	 fie	 scos	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 proiectul	 de	 hotarare	 :	 ...	 “privind	 reglementarea	
circulatiei	 rutiere	 in	 comuna	 Căneşti,	 pentru	 autovehicolele	 şi	 utilajele	 cu	 masa	 totala	 maxima	
autorizata	mai	mare	de	7,5	tone		...	“;	

	
Totodata	 propune	 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	,	avizul	de	principiu	privind	o	cerere	depusă	,	după	cum	urmeaza	:		

	
- adresa	Inspectoratului	de	Poliţie	Judeţean	Buzău	nr.	100.834	/12.08.2019	;		
- procesul	verbal	nr.	5.217	din	24	septembrie	2019	,	intocmit	de	catre	reprezentantii	Directiei	

Judeţene	de	Evidenţă	a	Persoanelor	Buzău		;		
- cererea	d-nei.	Coman	A	Maria	–	prin	care	solicitaă	un	ajutor	financiar	;		

	
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	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	 expunerii	 de	 motive	 ,	 a	 celorlalte	 materiale	 in	 sustinerea	
proiectului	 de	 hotarare	 –	 ...” privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ...”		.	
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D-na	Lopata	Monica	–	Florica	avand	funcţia	de	contabil	 (delegat)	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	.	
	

D-na	consilier	local	Zaharia	Dorina		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	8(opt)	consilieri	locali	
din	care	prezenti	la	sedinta	8(opt)	;		

	
	 In	desfasurarea	 sedintei	 se	da	 cuvantul	 secretarului	 general	 al	 comunei	dl.	Epuran	Vasile		
care	prezinta	adresele/cererea	introdusa	pe	Ordinea	de	zi	,	masuri	in	aplicarea	acestora	.		
 
-	 	 	 	 	Prin	adresa	 Inspectoratului	de	Poliţie	 Judeţean	Buzău	nr.	100834	/12.08.2019	 se	da	raspuns	
solicitarii	 noastre	 privind	 instituirea	 de	 restrictii	 de	 circulatie	 pe	 anumite	 sectoare	 de	
drumuri	 care	 constituie	 obiectul	 proiectului	 de	 hotarare	 -	 	 “privind	 reglementarea	 circulatiei	
rutiere	in	comuna	Căneşti,	pentru	autovehicolele	şi	utilajele	cu	masa	totala	maxima	autorizata	mai	
mare	 de	 7,5	 tone	 	 ...	 “	 .	 Astfel	 in	 urma	analizarii	 documentatiei	 se	 solicită	 un	 calup	 de	 documente	
suplimentare	.		

Concretizand	,	in	condiţiile	date	–	raspunsul	primit		,	proiectul	de	hotarare	nu	poate	fi	suspus	
aprobarii	.	
-	 	 	 	 In	 ce	 priveşte	 procesul	 verbal	 nr.	 5.217	 din	 24	 septembrie	 2019	 ,	 intocmit	 de	 catre	
reprezentantii	Directiei	Judeţene	de	Evidenţă	a	Persoanelor	Buzău	:		
-	 Acesta	 	 evidenţiează	 activitatea	 de	 stare	 civilă	 de	 la	 vechiul	 control	 04.09.2018	 pana	 la	 data	 de	
24.09.2019	.	După	cum	reise	din	actul	reiterat	nu	s-au	inregistrat	incalcari	ale	legislatiei	in	vigoare	,	
nu	s-au	constat	deficienţe	in	privinţa	intocmirii	actelor	de	stare	civila	.		
-							D-na.	Coman	A	Maria	din	satul	Negoşina		…”	solicită	un	ajutor	financiar	pentru	efectuarea	
unei	operatii	de	„cataracta	la	ochi”		…”	motivul	:		…”	venituri	mici	640	lei	lunar	…”		.		
	 -	 in	urma	verificarii	 starii	de	 fapt	 la	domiciliul	 solicitantei	 s-a	constat	ca	persoana	 in	cauza	
are	un	venit	lunar	in	cuantum	de	704	lei	reprezentand	venituri	din	pensie	,	nu	se	află	intr-o	situatie	
de	risc	,	etc.	.		

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	 Mihu	 Florinel	 -	 presedintele	 Comisiei	 de	 specialitate	 a	 Consiliului	
Local	 –	 pentru”	 Agricultura	 ,	 activitati	 economico	 –	 financiare	 	 ,	 activitati	 sociale	 –	 culturale	 ,	
culte“specifica	 ca	 in	 sedinta	 comisiei	 din	 data	 de	 27	 septembrie	 2019	 au	 fost	 discutate	
proiectele	de	hotarare		,	comisia		avizandu-le	cu	unanimitate	de	voturi	.		
	

D-na.	consilier	local	Zaharia	Dorina	-	presedintele	Comisiei	de	specialitate	a	Consiliului	
Local	 -	 pentru”	 Invatamant	 ,	 sanatate	 si	 familie	 ,	 Amenajarea	 teritoriului	 si	 urbanism	munca	 si	
protectie	sociala	“	specifica	ca	in	sedinta	comisiei	din	data	de	27	septembrie	2019	au	fost		
discutate	proiectele	de	hotarare		,	comisia		avizandu-le	cu	unanimitate	de	voturi	.		
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Dl.	consilier	local	Sanda	Aurel	-	presedintele	Comisiei	de	specialitate	a	Consiliului	Local	–	

pentru”	 Protectie	 copii	 ,	 tineret	 si	 sport	 ,	 Protectie	 mediu	 si	 turism	 ,	 juridica	 si	 de	 disciplina“	
specifica	ca	in	sedinta	comisiei	din	data	de	27	septembrie	2019	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	,	
propuneri	in	dezbaterea	colectivitatii	locale	.	

	
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	.		
	
D-na.	 consilier	 local	 Zaharia	 Dorina	 –	 nu	 are	 obiectii	 asupra	 redactarii	 materialelor	 ,	

proiectelor	 de	 hotarare	 .	 	 Nu	 are	 comentarii/obiectiuni	 asupra	 redactarii	 procesului	 verbal	 al	
sedintei	ordinare		din	luna	august	2019	.		

La	punctul	4	al	Ordinei	de		zi	“alte	probleme	ale	activitatii	curente”		:		
-	...”	cererea	d-nei	Coman	A	Maria		-	susţine	propunerea	de	respingere	a	cererii	,	neacordarea	
avizului	de	principiu	–	motivul	...”are	un	venit	stabil	a	si	minţit	asupra	cuantumului	,	sunt	persoane	
fara	venituri	beneficiari	de	ajutor	social	chiar	in	situatii	de	risc	cum	ar	fi	d-na	Radu	Madalina	care	nu	
solicită	astfel	de	ajutoare	.		
-	 ...”	 in	 satul	Negoşina	 s-a	 inchiriat	 suprafata	 de	 teren	 de	 la	 punctul	 “Magazin	 sătesc”	 d-lui	
Prună	Florin	,	care	nu	a	imprejmuit	locul	,	iar	vitele	se	sprijina	de	“cruce”	...	.		
-	Doreşte	sa	adereseze	o	intrebare	conducerii	primariei	d-lui	primar	şi	anume	:		

-	Dacă	se	mai	acordă	ajutor	pentru	lemne	?			
	

		Dl.	 consilier	 local	 Sanda	 Aurel	 	 susţine	 aprobarea	 proiectelor	 de	 hotarare	 in	 forma	
prezentată	de	 iniţiator	nu	are	obiectii,	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	 sedintei	ordinare	din	
luna	august		2019	.		

	La	punctul	4	al	Ordinei	de	 	 zi	“alte	probleme	ale	activitatii	 curente”	 doreste	 sa	aduca	 la	
cunoştiinţa	conducerii	primariei	/d-lui	primar	,	urmatoarele	aspecte	:		

- ...”	In	satul	Şuchea	exista	două	sparturi	la	conducta	de	apă	...”		;		
	

Dl.	 consilier	 Miriţescu	 Viorel	 	 	 –	 sustine	 aprobarea	 proiectelor	 	 de	 hotarare	 in	 forma	
propusa	,	nu	are	obiectii	asupra	redactarii	procesului	verbal	al	sedintei	anterioare	.	

In	ce	priveşte	proiectul	de	hotărare	...	“privind	participarea	comunei	Căneşti	,	judeţul	Buzău	
in	calitate	de	membru	asociat	la	Asociaţia	de	Dezvoltare	Intercomunitară	„Buzău	2008”	…	„	 ,	este	
de	acord	cu	adoptarea	acestuia	in	forma	propusă	desi	este	sceptic	in	ce	priveşte	finalizarea	.	

Personal	 nu	 crede	 in	 finalitatea	 proiectului	 ,	 considera	 ca	 sunt	 comune	 mari	 cu	
potenţial	economic	,	care	nu	au	astfel	de	sisteme	,	dar	sustine	necesitatea	,	utilitatea	acestor	
proiecte	.		

	La	punctul	“alte	probleme	ale	activitatii	curente”	doreste	sa	aduca	la	cunostinta	conducerii	
primariei	,	a	d-lui	primar	–	urmatorul	aspect		:		
												-	 ...”pe	 drumul	 comunal	 Căneşti	 -	 Păcurile	 in	 dreptul	 bazinului	 de	 rupere	 de	 presiune	 este	
necesara	o	maşina	de	piatră	...”		.		

	
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	.	
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	 Inainte	de	a	da	raspuns	prezintă	situaţia	creată	prin	raspunsul	primit	de	la	Inspectoratul	de	
Politie	care	a	venit	foarte	tarziu	nu	a	fost	acordat	avizul	desi	documentele	impuneau	acest	fapt	.	

Solicitarea	 unor	 documente	 suplimentare	 contribuie	 la	 tergiversarea	 situatiei	 in	 condiţiile	 in	
care	 maşinile	 de	 mare	 tonaj	 distrug	 asfaltul	 .	 Va	 fi	 analizată	 documentatia	 in	 vederea	 depunerii	
actelor	solicitate	.		

Asocierea	 la	 Asociaţia	 de	 Dezvoltare	 Intercomunitară	 „Buzău	 2008”este	 un	 lucru	 bun	
dealtfel	 la	 nivelul	 u.a.t.	 exista	 sistem	 de	 alimentare	 cu	 apa	 potabilă	 in	 schimb	 nu	 exista	
canalizare	.		

In	 consecinţă	 aceste	 proiecte	 se	 impun	 	 la	 	 nivel	 	 naţional	 constituind	 un	 moment	
oportun	 şi	 pentru	 colectivitatea	noastră	 .	 Finalitatea	 -	 suntem	 ,	 conştienti	 ca	 este	 un	 drum	
lung	dar	este	un	prim	pas	şi	trebuie	sa	nu	il	ratam	.		

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

de	vorbitori	:			
	

	

D-na.	 consilier	 local	 	Zaharia	Dorina	–	 	 intradevear	 reprezentantii	 institutiei	 noastre	 s-au	
deplasat	la	domiciliul	petentei	Coman	Maria	in	satul	Negoşina	,	cererea	i-a	fost	facută	de	cumnatul	
acesteia	care	a	beneficiat	de	un	astfel	de	ajutor	 ,	dar	care	este	beneficiar	de	ajutor	social	 ,	motivul	
principal	pentru	care	a	fost	sprijinit	.		

-	 In	 ce	 priveşte	 suprafaţa	 de	 teren	 inchiriată	 d-lui	 Prună	 Florin	 ,	 s-a	 considerat	 ca	 este	
persoana	cea	mai	indreptăţită	deoarece	se	afla	langa	gospodaria	proprietate	şi	o	va	ingriji	.		

Se	va	lua	legatura	şi	se	va	discuta	despre	imprejmuire	,	ingrijirea	terenului	–	dl	viceprimar	se	
va	ocupa	de	ducerea	la	indeplinire	.		

Daca	 persoana	 in	 cauză	 refuză	 ne	 vom	 ocupa	 de	 ingrijirea	 terenului	 ,	 imprejmuirea,	
curatarea	etc.		acestuia	.		
	 -	 ...”	Da	 se	acorda	ajutor	de	 lemne	beneficiarilor	 conform	 legislaţiei	 din	anii	 trecuti	 ,	
sunt	 mici	 modificari	 ...	 “	 pentru	 alte	 relatii	 poate	 fi	 luată	 legatura	 cu	 d-na	 asistent	 social	 ,	
compartimentul	contabilitate	...	“	.		
	 	

Dl.	consilier	local	Sanda	Aurel	–	...	se	cunoaşte	faptul	ca	exista	spărturi	la	conductă	,	se	va	lua	
legatura	 cu	 reprezentantii	 comunei	Chiliile	 şi	 impreună	cu	 lucratorii	noştrii	 se	 va	 interveni	pentru	
remediere	...	“	.			

	
Dl.	consilier	Miriţescu	Viorel	–	...”vom	lua	legatura	cu	firmele	care	au	lucrari	in	zona	şi	se	va	

interveni	...”		.		
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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2019 ;  
 

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
2. Proiect de hotarare privind 	reglementarea circulatiei rutiere in comuna  
Căneşti, pentru autovehicolele şi utilajele cu masa totala maxima autorizata 
mai mare de 7,5 tone  ;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
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3. Proiect de hotarare	 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău , aprobarea organigramei 
statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
4.  avizul de principiu privind cererea d-nei Coman A Maria : - respingerea/ 
neacordarea avizului de principiu al Consiliului local :  

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

	
5. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de                      
29 august 2019 	 ; 
	

-	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	 d-na.	 Prună	 Genoveva	 	 declara	 inchise	 lucrarile	 sedintei	 multumind	 pentru	
participare.	
	
	 Neexistand propuneri pentru Ordinea de zi a urmatoarei şedinţe se lasa 
stabilirea acesteia la latitudinea primarului comunei . 
 

Şedinţa	consiliului	local	a	luat	sfârşit	.	
	

	

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Prună GENOVEVA 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 REDACTAT, 

        Secretarul comunei , 
                         Epuran Vasile 


