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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 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. 59 din 15 septembrie 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 Daniela 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 dl. consilier  că , ...” acesta este plecat in străinătate 
la muncă ... “.  

Totodată specifică in calitate de preşedinte de şedinţă 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 August  a 
Consiliului Local din  data de  24 august 2021. 

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

sedinta ordinara de azi, 30 septembrie 2021 anunţănd că la lucrari din partea 
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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. 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 : 
 
Introducerea pe Ordinea de zi a proiectului de Hotărâre privind : 

- proiect de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico - economici iniţiali şi 
actualizaţi şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat 
„Modernizare drum comunal DC 92 NEGOŞINA – CĂNEŞTI, COMUNA 
CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ prin Programul National de Investiţii 
„Anghel Saligny” ;  
 

- proiect de hotărâre privind aprobarea categoriile de cheltuieli finanţate de la 
bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 92 
NEGOŞINA – CĂNEŞTI , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ prin Programul 
National de Investiţii „Anghel Saligny” ; 

 

- proiect de hotărâre pentru aprobarea in folosinţă gratuită şi incheierea unui 
contract de comodat pentru spaţiul din incinta cladirii „MICROBAZA 
SPORTIVA”, sat Căneşti , comuna Căneşti , Judeţul Buzău  ;  

 
 

motivare : …”intarzierea transmiterii adresei de catre Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Buzău ”... faţă de intocmirea dispozitei primarului comunei privind 
convocarea in sedinţă ordinară a Consiliului Local …” ;  

Şi in cazul celor două proiecte cu referire la aprobarea documentaţiei / 
cheltuielilor privind realizarea obiectivului de investiţii … „ Modernizare drum 
comunal DC 92 NEGOŞINA – CĂNEŞTI , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ 
prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny”, documentaţia actualizată a 
fost transmisă cu intăriziere .  

Avand in vedere urgenţa depunerii proiectului se impune adoptarea deindată a 
proiectelor de hotărâri urmare a numeroaselor discuţii în cadrul şedinţelor consiliului 
local , cu cetăţenii , aprobarea Strategiei de dezvoltare a localităţii / coroborat cu 
oportunitatea creată la nivel naţional prin programul Anghel Saligny .   
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D-na. consilier local Prună Genoveva 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 Presedinta 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 proiectele de hotarare initiate 

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 29 septembrie 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 29 septembrie 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 29 septembrie 2021 au fost discutate proiectele de hotarare  , comisia  
avizandu-le cu unanimitate de voturi .   

 
Primarul comunei dl MARIN Stoica solicitănd cuvăntul doreşte să facă unele 

precizări suplimentare cu referire la proictele de hotărâre aflate pe Ordinea de zi 
pentru o mai bună înţelegere de către d-nii consilieri / prin dânşii de către cetăţeni 
astfel :  

- Legat de rectificarea bugetară … „ prin adresa A.J.F.P. Buzău nr. 82.229 
din 15 septembrie 2021 am primit suma de 14 mii lei , dar acest lucru nu este 
adevărat au fost luati dintr-un capitol şi mutaţi in altul , practic bugetul nu a suferit 
nici o rectificare …”nu a venit nici un ban…” este vorba despre o suma mutată de la 
un capitol la altul fapt ce poate fi confirmat şi de catre d-na contabilă . 

Prin Hotărărea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile natural … 
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localităţii noastre i-a fost repartizată suma de 134 mii lei (un milliard trei sute lei) 
pentru următoarele lucrari :  

- refacere podeţ   tubular cu elemente prefabricate peste râul Sărăţel pe DC 
92, în punctul ,,Peste Gârlă” - sat Valea Verzii ;  

- refacere podeţ tubular cu elemente  prefabricate peste  râul Sărăţel pe DS  
sat Negoşina ;  

- refacere DC 204 şi  stabilizare alunecare de teren Bondrea  Gonţeşti pe o 
lungime cumulată de 100 m ;     

…”evaluarea l-a data respectivă  (data producerii calamităţilor) efectuată  de specialişti  
in domeniu , se cifra la  cca. 7 miliarde lei vechi, din această sumă s-a acordat un 
procent de 20% . respective 134 mii lei propun cu această sumă să construim  
podeţul de la Valea Verzei să facem ceva suspendat , fara picioare numai la capete să 
treacă nunmai 3,5 tone , este 1.300 mii lei .  

Următorul punct aprobarea studiului de fezabilitate  le discutăm la pachet 
deoarece unul se referă la stiudiu celalalt la cheltuiwewli  

S-a facut proiectul s-a dat o hotărâre Anghel Saligni PNDL III am avut pe CNI 
devizul a fost in 2019 din 2019 – pănâ in prezebnt au crescut preturile 11 miliarde lei 
vechi  contributia proprie trebuei să fie 3.300 mii lei bine suma trebuie prinsă in 
bugetul in anului care vine .  

Este cel mai important drum al nostru Se poate circula inspre Buzău . Problema 
este cu Scorţoasa dar ne afectează deoarece se leagătot potriectantul de la Focşani a 
făcut proiectul dar proiectantul ne solictă nouă să vorbim cu Scorţoasa pentru 
reactualizarea proiectului deoarece nu vor să mai facă nimic  .  

Referitor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea in folosinţă gratuită şi 
incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul din incinta cladirii 
„MICROBAZA SPORTIVA” , sat Căneşti , comuna Căneşti , Judeţul Buzău  

Am avut dicuţii cu , reprezentanţii I.P.J la Baza sportiva sunt două camera cu 
grup sanitar , cred că este un beneficiu şi pentru noi deoarece va fi folosită centrala 
electrică nu va mai apărea mucegai , reprezentantii politiei avand obligaţia plăţii 
utilităţilor current apă , etc.  

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  
 
prezentata de initiator .  

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

Păcurile a curs apa pe drum sunt necesare şanturi .  
Dl. Prună Mihai angajatul de pe buldoexcavator , realizează lucrări de proastă 

calitate . Propune ca un reprezentant din  conducerea primariei să urmărească calitatea 
lucrarilor sau să fie inlocuit . 

Sunt gunoaie aruncate in spatele Bisericii din satul Păcurile pe un izvor . Propune 
să se monteze un panou de avertizare . 
 

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

redactarii materialelor , proiectelor de hotarari .    
Nu are comentarii/obiectiuni asupra redactarii procesului verbal al sedintei din 

luna mai 2021 .  



Page 5 of 7 

 

 La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ spaţiul care il au la 
dispozitie ei nu au făcut nimic nu au investit, se vede fizic  că se dărâmă , cand era sef 
de post dl Radu Sandu altfel arată sediul Postului  de  Poliţie  , acum arată dezolant  

 
 
 

  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 mai 2021 .  

 La punctul 3 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” in satul 
Valea Verzei trebuie inlocuit stâlpul de joasă tensiune vizavi de gospodaria d-lui 
Bătrănescu Nicolae sa vină cei de la “Electrica  S.A.” sa-l ancoreze. 

 Angajatii primariei să faca treaba bună dl Prună Mihai , Zaharia Luciian . De 
exmplu i-a rugat  să devieze apa de la fântână din satul Valea Verzei din dreptul 
gospodariei d-lui Dragan Ene , dar acestia au  deviat-o in sens invers şi multe alte 
lucrari de măntuială ,  de exemplu au fost rugaţi să faca un şanţ  paralel cu gospodaria 
d-nei Baciu Luminiţa dl. Mihai Prună afirmand că nu are târnacop .   
   

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  –  ...”se cunoaşte situaţia apei care 

afectează partea carosabilă din satul Păcurile s-a incercat repararea dl. Prună Mihai 
nu a putut interveni cu utilajul proprietatea instituţiei datorită dificultăţii lucrarii 
fiind necesară forţă umană . Vor fi luate masuri şi vom interveni in consecinţă ...” .  

- Personal a constat că sunt deşeuri menajere aruncate necontrolat , acum nu 
se poate interveni pentru ridicarea acestora curăţarea zonei datorită vegetaţiei 
existente , dl. viceprimar va monta panouri informative şi de avertizare . 

- De regula dl Prună Mihai lucrează cu ceilalti angajaţi sub supravegherea d-lui 
viceprimar , dar nici utilajul nu poate realiza toate lucrarile şi de calitatea pe care o 
dorim , fiind influienţate de mai multi factori . Vom incerca ca pe viitor toate lucrarile 
să fie de calitate .  
 

Dl. consilier local  Buga Sfinteş Ricardo Daniel  – ...”este de acord cu 
propunerea făcută , iar tuburile dislocate vor fi deplasate  in punctul Silişte din satul 
Negoşina folosite la repararea drumului spre “Fântăna Mare”...  

- A mai fost sesizat de catre cetaţenii din satul Negoşina in ce priveşte reparatiile 
efectuate de catre reprezentantii OMV PETROM S.A. la conductele de transport ţiţei , il 
roagă pe dl. consilier să transmită fotografiile realizate , pentru a fi anexate , ca mijloc 
de probă la  adresa către societate privinmd calitatea reparaţiilor , pagubele produse 
infrastructurii , terenurilor agricole , cetăţenilor ;  

 
- In ziua următoare dl. viceprimar cu angajaţii din compartimentul administrativ 

persoane de la ajutorul social se vor deplasa iun satul Negoşina , vor lua toate masurile 
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privind securitatea muncii şi vor acţiona pentru tăierea nucilor uscaţi care pun in pericol 
clădirile administrative din zona chai viaţa cetătenilor .  

- “...Nu stie ce a fost inscris in procesul verbal intocmit de catre echipa  de pompieri  
care a participat la interventie in funcţie de ce au constatat acestia se pot lua masuri –  
daca există pagube materiale se pot calcula , de exemplu dl Grigore Vasile tot din satul 
Negoşina a carui casa de locuit a fost afectată de un incendiu a fost sprijinit şi a primit 
suma de 10.000 de lei pentru lucrari de reparaţii sperăm ca şi familia in cauză să fie 
sprijinită .  

-  In ce priveşte drumul vechi de pământ specificat , se va incerca repararea cu 
utilajul propriu , problema o constituie o alunecare de teren care il afectează , ne vom 
deplasa la fata locului şi vom dispune in consecinţă .  

- A discutat personal cu dl. Prună Ion spune ca nu mai are calul , vom lua din nou 
legatura cu acesta , ...”sarcina d-lui viceprimar”...  iar daca situaţi se repetă vom lua 
masurile legale .  

- d-na Tanase Zoica a sunat la primărie , a fost sprijinită să scoată apa din beci , a 
fost un incident nefericit , nu s-a ştiut că apa ii va afecta locuinţa , o situaţie 
neprevăzută , va fi sprijinită dacă se constată distrugeri / pagube .  

- Se vor efectua in scurt timp lucrari de reparaţii la baza sportiva va fi inlocuită 
plasa , etc.  

- Se cunoaşte fapotul că iluminatul public nu funcţionează in satul Negoşina – nu 
poate fi rezolvată defecţiunea pe plan local se va interveni in cel mai scut timp cu 
specialişti din partea “Electrica” S.A. . 
 

Dl. consilier local Caloian Gheorghe    –  ...” cunoaştem situaţia stălpului la care 
faceti referire am mai făcut adrese către “Electrica S.A.” – până la acest moment nu au 
fost luate masuri , se va reveni cu adresă ...”.  

- Totodata îl roagă pe dl consilier să sprijine angajaţii institutiei avand in vedere 
calificarea sa (electrician) pentru repararea iluminatului in satul Păcurile . Acesta isi 
arată disponibilitatea afirmand ca ...” trebuie o scara , cosit la stlpi , o persoană care să 
se urce pe aceştia , etc.  .  

- In ce priveste activitatea angajaţilor din compartimentul administrativ nu le ia 
apărarea dar , trebuie avut in vedere valoarea utilajului pe care se lucrează , 
condiţiile geografice ale zonei /pericolul de răsturnare , dificultatea lucrarilor 
coroborat cu gradul de pregatire al pamenilor . Trebuie să avem in vedere şi aspectul 
dealtfel legiferat de catre Consiliul local că cetatenii au obligaţia să îşi ingrijească 
terenul rigolele din faţa spaţiului de locuit s-a împământat ideia să vină cei de la 
ajutorul social , nu este chiar aşa trebuie discutat cu cetatenii şi aici intervine rolul 
consilierilor locali şi trebuiesc lămurite aceste aspecte . ex. D-na Baciu Luminiţa nu 
putea să construiască un şanţ pentru a nu ii fi afectată locuinţa , nu este batrănă , 
nu are probleme de sănătate etc. .  

Intr-o altă ordine de idei angajaţii instituţiei cănd sunt trimişi la o lucrare la care 
nu participă nici un reprezentant din conducerea primariei trebuiesc monitorizati de 
către consilierii locali ex. ...” consilierii locali din localitatea invecinată comuna 
Chiliile urmăresc/participă la toate lucrarile din raza u.a.t. ...”  in consecinţă este 
necesar ca şi d-nii consilieri să se implice , daca sunt probleme cu angajaţii , lucrări 
de slabă calitate , comentarii/reproşuri să fie sunat personal şi atunci vor fi luate 
măsuri .  
 

Multumeste pentru atentia acordata . 
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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 contului de executie şi a exerciţiului 
bugetar pe anul 2020  ; 
 

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

 
 
 
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa 
voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie ;  
  

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

 

3. Propunerea d-lui consilier Buga Sfinteş Ricardo Daniel ...”privind dislocarea 
tuburilor de beton din satul Valea Verzei (trecerea peste pârăul Sărăţel) in punctul 
Silişte din satul Negoşina pentru repararea drumului spre “Fântăna Mare “ ;  
 

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

 
4. Propunerea d-lui primar Marin Stoica ”privind achiziţiinarea unei platforme de tir 
(remorcă tir) ;  
 

- adoptată 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. Mihu FLORINEL 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 
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