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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 31 mai 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. 35 din 20 mai 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 Aprilie  a 
Consiliului Local din  data de  13 aprilie 2021. 

                   
D-na Prună Daniela presedinte de sedinta , declară deschisa sedinta 

ordinara de azi, 31 mai 2021 anunţănd că la lucrari din partea aparatului de 
specialitate al primarului participă in calitate de invitati : d-na Epuran Viorica – 
asistent social, d-na Zotescu Neluţa agent agricol ;  

  
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 numărului de posturi la nivelul unitatii 

administrativ teritoriale comuna Canesti , in vederea incadrarii in prevederile 
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale , precum si pentru stabilirea unor masuri 
finaciare  ;  

- initiator : primar Stoica Marin ; 

- prezinta : primar Stoica Marin ; 

 
2. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau 

într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 
precum si limitele amenzilor ce se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022;   
 

- initiator : primar Stoica Marin ; 

- prezinta : primar Stoica Marin ; 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a execiţiului 

bugetar al comunei Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2020 ; 
 

- initiator : primar Stoica Marin ; 

- prezinta : primar Stoica Marin ; 
 

4. Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 2021; 
 

- initiator : primar Stoica Marin ; 

- prezinta : primar Stoica Marin ; 

 

5. 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. Scoaterea de pe Ordinea de zi a următoarelor proiecte de Hotărâri :  
- privind indexarea impozitelor, taxelor locale ce constau într-o sumă în lei sau 

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum si limitele amenzilor ce 
se fac venit la bugetul local, pentru anul 2022; 

motivare : …”nu a fost intocmit raportul de specialitate de catre 

compartimentul de contabilitate , datorită faptului că d-na contabilă are probleme de 
sănătate , coroborat cu faptul că nu s-a primit oficial care este rata inflaţiei pentru 
anul 2022”... 

- privind aprobarea contului de executie a execiţiului bugetar al comunei 
Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2020 ; 
motivare : …”nu a fost intocmit raportul de specialitate de catre compartimentul de 

contabilitate , datorită faptului că d-na contabilă are probleme de sănătate”... 
Totodată dl primar precizează ca , la pct. 1 al „Ordinei de zi”- titulatura 

proiectului de hotărâre a fost inscrisă in mod eronat - …” proiect de hotărâre 
privind  aprobarea numărului de posturi la nivelul unitatii administrativ teritoriale 

http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
http://www.primariacimpeni.ro/ro_RO/proiect-de-hotarare-privind-indexarea-impozitelor-taxelor-locale-ce-constau-intr-o-suma-in-lei-sau-care-este-stabilita-pe-baza-unei-anumite-sume-in-lei-precum-si-limitele-amenzilor-ce-se-fac-venit-l/
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comuna Canesti , in vederea incadrarii in prevederile OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , 
precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare …” corect fiind/trebuia inscris :  
„ … proiect de hotarăre privind aprobarea  numarului de posturi , al organigramei  
si  statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , 
judetul Buzau … “, motiv pentru care aceasta se modifică .  
 

2. Prezentarea adreselor 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. 911 din 11.05.20212 a Directiei Judeţene pentru Cultură Buzău prin 

care se aduce la cunoştinţă lansarea celei de-a noua sesiune de depunere a 

dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de TEZAUR UMAN VIU „;  
- adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 6931 din 13 mai 2021 prin care se revin 

cu precizări referitoare la gestionarea câinilor fără stăpân ” ;  
- adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 7583 din 14 mai 2021 referitor la 

Oportunitatea de finanţare a proiectelor care vizează investiţii în cladiri publice 
prin Programul Casa eficientă energetic – Clădiri publice – Agenţia fondului de 
mediu ” ; 

- Oferta AJOFM Buzău privind locurile de muncă vacante la 01 mai 2021; 
 
Totodata primarul comunei la punctul … „Alte probleme ale activitatii 

curente” doreşte să facă unele precizări cu caracter general şi de mare importanţă 
pentru locuitorii satului Şuchea , rugand consilierii locali din zonă să aiba in vedere in 
mod special acest aspect , astfel :  

…”in satul Şuchea intr-o gospodarie au murit păsările s-a luat legatura cu d-na 
doctor veterinar a fost izolat perimetrul au fost prelevate probe pentru analize .  

In urma rezultatelor vor fi dispuse măsuri . Nu pot fi sacrificate , există posibilitatea 
daca sunt ingropate , cainii să le dezgroape astfel să raspândească boala … .  

Faţă de cele menţionate roagă consilierii locali să avertizeze cetatenii din zona să 
nu mai dea drumul la păsări … . Personal considera că trebuiesc vaccinate toate 
păsările , d- na dr. veterinar sa aduca vaccin sa vaccinam păsările cel putin in satul 
Şuchea . 
 

   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 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 aprobarea numarului de 
posturi, al organigramei  si  statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Canesti , judetul Buzau ...” . 

D-na Zotescu Neluţa avand funcţia de agent agricol (prin cumul fincţia de 
“casier”) prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotarare. 

Presedinta de sedinta invita consilierii locali la discutii pe marginea 
materialelor prezentate, rugand totodata presedintii Comisiilor de specialitate 
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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” niciun 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 , materialele justificative in sustinerea aprobarii/adoptarii ; 
 

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

Dl. secretar general dezvoltă anumite subiecte din adresele prezentate in 
conformitate cu legislaţia in vigoare , pentru o mai bună înţelegere din partea 
consilierilor locali /cetăţenilor .  

 
...”Gestionarea căinilor fara stăpân “.... 
...”Anveloparea/izolarea , cladirilor publice , la nivel local ar constitui obiectul 

Programului – Şc. Gimnaziala Căneşti , unde se impune inclusiv  schimbarea 

acoperişului, a tamplariei . 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 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 mai 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 mai 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 
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data de 28 mai 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 
prezentata de initiator .  

 
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 aprilie 2021 .  
 La punctul “alte probleme ale activitatii curente ‘’ al Ordinei de  zi”- cu 

referire la satul Negoşina pe care il reprezintă unde are şi domiciliul , doreşte să aducă 
la cunoştiinţa conducerii primariei , a domnului  primar urmatoarele probleme venite din 
partea cetaetnilor , constatate personal , astfel :  

- In primul rănd a ascultat materialele prezentate la propiectul de 
hotărâre privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , etc. 
dar , doreşte să ştie :  

- ...”Cine mai lucrează pe buldoexcavator , am tot aprobat in şedinte acest 
post?...” 
“Alte probleme” :  

- Gunoiul este o mare problemă l-a prins pe dl. Caloian Cristian cu o roabă 
arunca gunoi menajer pe islaz , motivand ca nu are tomberon la locuinţă . L-a 
pus să il ardă deoarece erau deseuri care puteau fi distruse prin ardere . Pe 
izvoare insă , sunt numai plase din plastic ,  tuburi de televizoare , pe drumul 
spre Scorţoasa a gasit aruncati doi saci de gunoi , pe marginea acestuia sunt 
numai sticle de plastic . Concretizand consideră că , ...”trebuie facut din nou 
curat ...” .  

- La fantana de”La Puturosu” apa este buna de spălat de mancare trebuie 
un utilaj pentru nivelat reparat drumul un autogreder doar de bagat lama , nu 
este o distanţă mare cca. 200 m . 

- “Legat de starea drumului comunal  DC 92 , Scorţoasa – Negoşina – 
Căneşti” in punctul “La Rachiţi” s-a stricat  , s-a facut un şant iar masinile 
mai joase ating s-au format denivelări de la “Parcul 30” pana la “Cazarmă” de 
la “Puţul Călugaritei” pănă in sat partea carosabilă este numai gropi .  

- “Trebuie facută toaletarea copacilor de pe marginea 
drumurilor”,facand referire la toate drumurile ,comunale sateşti , etc. .  

Marginea drumului să fie redată traficului , trece o masina pe langa alta se 
zgarâie in crăci .  

- “Dl Prună Ion” are o de cativa ani , de toată viaţa dar de cca. 5 ani o iapa 
liberă , strică gardul de plasă care imprejmuieşte terenul primariei insamanţat 
cu lucerna .Deliberat o leagă de spalieri , acestia se slăbesc , cad , intra apoi 
oile ...” isi bate joc de oameni ...”. La terenul proprietate personală  a 
montat sarma ghimpată şi tot i-a stricat cultura . A incercat sa discute cu  
acesta pur şi simplu nu vrea sa inţeleagă , trebuiesc luate masuri .  

- “Cu iluminatul public “care este problema ? 
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- “Nucii de la Şcoala” - ...”sunt numai scorburi au numai cativa lăstari a picat 
o parte din el pe acoperişul la Şcoală , este complicat de taiat . Pe locul 
fostului Cămin Cultural, se joaca , copii , bate vantul este un real pericol  mai 
este unul la Nea Costică Miriţescu care s-a rupt a venit peste altul tănâr , 
peste reteau electrică.Trebuie luat pe bucati cu buldoexcavatorul trebuie 
rezolvată situaţia .  

- “La Făntana Mare” s-au adus materiale trebuie largit drumul există un tub 
mare şi ca lungime şi ca diametru dar s-a ingustat trecerea peste acesta . 
Trebuie intervenit cu buldoexcavatorul .  
Propune : ...”Sa se cumpere o cupă mai mică ca volum şi dimensiuni , la 

buldoexcavator pentru şanturi , lucrari mai mici ...” .  
 

  Dl. consilier local Dodan Constantin  susţine aprobarea proiectelor de 

hotarare in forma prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului 
verbal al sedintei din luna aprilie 2021 .  

 La punctul 6 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” in satul 
Valea Verzei trebuie facut terasament ,  şanturi pe DC 206 .  Pe Valea Lui Dragomir , s-
a lasat asfaltul .  
  

Dl. consilier local Sanda Aurel  – sustine aprobarea proiectelor  de hotarare 

in forma propusa , nu are obiectii asupra redactarii procesului verbal al sedintei 
anterioare .  

 La punctul “alte probleme ale activitatii curente” : - la Şuchea conducta de 

alimentare cu apă potabilă este spartă de mult , la cca. 10 m de gosăpodaria lui Sanda 
Alexandru , se lasă şi răpa acolo , trebuie inlocuită este numai înădituri , docpuri nipluri 
etc. .  

Propune : să fie masurată conducta ,  sa vedem, ce lungime are să bagam o 
conductă mai mica pe cea mare , merge si de ½ , ar trebui masurată de la “...garlă şi 
pănă sus ...” .  

La “baia” personală are presiune de 8 – 10 atmosfere are manometru şi regulator 
de presiune dar le da peste capşi aceasta creste uneori din aceasta cauză conducta de 
diametru 32 mm trebuie inlocuită pentru că nu rezostă la această presiune   

Să fie masurat de unde este conducta in diametru de 63 mm  pănâ la gospodaria 
d-lui Prună Gheorghe . 

 
  D-na. consilier local Prună Genoveva  susţine aprobarea proiectelor de 

Hotarare in forma prezentată de iniţiator nu are obiectii, asupra redactarii procesului 
verbal al sedintei din luna decembrie 2019 .  

 La punctul 6 al Ordinei de  zi “alte probleme ale activitatii curente” 
...Referitor la propunerea d-lui consilier Sanda Aurel este de acord cu acesta dar nu 
toată conducta trebuie inlocuită numai o parte , cea care se sparge care este mult mai 
mică . 

Dl. consilier local Dinu Irinel Georgel – sustine aprobarea proiectelor  de 

hotarare in forma propusa , nu are obiectii asupra redactarii procesului verbal al 
sedintei anterioare .  

 La punctul “alte probleme ale activitatii curente” la Şuchea pe drumul Mare 
trebuiesc curăţate şanţurile / rigolele , s-au adunat frunze , noroi  , etc. .  
 

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 
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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 :   
 

Dl. consilier local  Buga Sfinteş Ricardo Daniel  - “... Intradevar s-au aprobat 
posturi dar nu mai mult decat cele transmise de Prefectura ca şi numar , dealtfel cum s-
a discutat şi astăzi ...” cand am primit “Microbuzul şcolar” a fost angajat dl. Tanase 
Nelu , la achiziţionarea buldoexcavatorului pentru S.V.S.U a fost angajat dl Popescu 
Dacian – Senastian , care a plecat la Primăria Chiliile , iar acum a fost angajat dl Bâscă 
Eugen – Florin . 

- ...”Referitor la depozitarea/aruncarea gunoiului in mod necontrolat este o 
problemă generală un exemplu pe care l-a observat ...” la Păcuri sunt o mana de 
oameni 7- 8 persoane pana sa infrunzească vegetatia se vedea pe izvor ... sunt trei 
camioane de gunoaie ..acum nu se mai vad la fel in intrega comună , o sa facem o 
curatenie generală dar să ne permită vremea ...” .  

Toaletarea trebuie facută pe toate drumurile se lucrează acum pe Vala Verzei am 
procurat o drujbă specială , pe DC 92 s-a realizat , cu baieţii de la ajutor social , trebuie 
continuat acţiunea  .  

Iluminatul public este intrerupt , am avut probleme acolo cu vantul , face scurt , 
aruncă siguranţa dar o  sa- l rezolvam vine cineva . La Păcurile este singul sat unde 
funcţionează .  

Nucii... unul a fost taiată , o parte de catre dl. Coma Longin şi Tanase Nelu restul 
este in gradină , este cam periculos da   

- La “Fântănă” daca se poate interveni – o vom face cu utilajul nostru , in cel mai 
scurt timp posibil , dacă nu ...”Avem utilaje la Caminul Cultural , care lucrează la 
consolidare ,  in cateva zile se va interveni..” 

- Vom discuta cu dl. Prună Ion , această problemă a mai fost sesizată şi de alti 
cetateni , daca nu înţelege vom lua masuri .  

In ce priveşte propunerea de a procura o cupă mai mica la buldoexcavator nu au 
fost alocate sume la aprobarea buetului local , la prima rectificare vom avea in vedere 
aceasta propunere .  

Vom interveni pe Silişte , am adus materiale , vom lărgi drumul s-a rupt in partea 
de jos . 

Dl. consilier local Dodan Constantin   –  ...”Aşa a fost proiectul cu drum de 3,5 
m . Practic ce s-a intamplat drumul comunal DC 182 de la Slănicel spre Odaile reabilitat 
prin programul  SAPARD are o laţime mai mare in unele locuri ajunge şi la 5  m , cand a 
fost asfaltat nu se putea realiza lucrarea numai pe aceasta suprafaţă , “diferenţa fiind 
lăsată neasfaltată” , ...atunci impreună cu proiectantul – a trebuit să se renunţe la alte 
lucrari,  acesta este motivul că drumul nu este prevazut pe intreaga lungime cu şanturi, 
dar  este in garantie , constructorul are de primit vreo 5 miliarde cand se termină 
perioada de garantie , daca nu face ce trebuie pierde banii .  

Totodată doreşte să facă un anunţ important pentru comunitatea locală şi 
anume : ...” Firma DIGI (RCS & RDS) vor sa aduca in zonă fibra optică , trebuie să le 
dam niste avize şi noi şi Consiliul Judeţean .Unde nu sunt stâlpi electrici cablul va fi 
adus prin pamant , exemplu : de la Gura Vaii – la Valea Verzei , unde sunt stâlpi , 
legatura va fi aerieană , atunci vom avea semnal , nu putem lucra şi la primăriei sunt 
probleme cu semnalul deşi avem montată aceea antenă de la Orange :  In aceeasi 
ordine de idei :  
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- după şedinţă o să facem adresa la Electrica in urma vijeliei de acum sunt rupti 
stălpi electrici de lemn  catre şi în satul Gonţeşti , firul într-un loc este cazut pe drum , 
existand  pericol de electrocutare în zonă ...” .  
 

Dl. consilier local  Sanda Aurel  – ...”Trebuia anunţată mai demult / de cand s-
a produs , spărtura in  zonă , deoarece aşa cum am mai prezentat şi ... pierderile se 
platesc ... . Intreaba viceprimarul :  Daca nu mai există conductă in magazie ? . să fie 
demarate imediat procedurile pentru achiziţie dar sa vedem ce distanţă/dimensiune 
etc.  .  

“Propunerea este foarte bună” , distanţa este mai mică aşa cum specifica şi              
d-na consilier Prună Genoveva  . O să discutăm la faţa locului , vom măsura de unde 
este conducta groasa şi pănă la Prună Gheorghe  şi vom adopta cea mai bună soluţie 
tehnică pentru rezolvarea  spărturilor din zonă . Dealtfel cănd am aprobat bugetul am 
alocat bani şi acestui capitol şi putem face unele cheltuieli.  

 

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  numarului de posturi , al organigramei  
si  statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , 

judetul Buzau .  
 

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

 
2. Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare 

si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 2021 .  
  

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

 

3. Propunerea d-lui consilier Sanda Aurel ...”privind inlocuirea conductei de apă 
potabilă din punctul “Prunari” ;  
 

- adoptat 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 Daniela Prună 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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