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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 octombrie 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. 86 din 16 octombrie 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 ordinare pe luna septembrie  a 
Consiliului Local din  data de  30 septembrie 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	;	
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2. Proiect de hotarare	privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 2019 ;  
	

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

	
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 
SI FUNCTIONARE al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL 
BUZAU ;	

- 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	 introduse	pe	ordinea	de	zi	proiectele	de	hotarare	 :	 ...	 “pentru modificarea Hotararii 
nr. 34 din 30 septembrie 2019 a Consiliului Local Căneşti …”privind aprobarea 
numarului de posturi , al organigramei  si  statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau – forma actualizata 
conform codului Administrativ …”		.	
	
-	 ...”pentru modificarea Hotararii nr. 18 din 29 martie 2019 a Consiliului Local Căneşti    
…” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu 
destinaţie păşune comunală …” . 
	
- …”privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , 
comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Noiembrie  –  
Decembrie  2019 – Ianuarie 2020 …” .    
	
- ...”privind transmiterea fără plată in proprietatea u.a.t Valea Salciei , judeţul Buzău 
a microbuzului şcolar M2 marca “FIAT”, tipul “DUCATO” ...”  ;  
	
-	 sa	 fie	 scos	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 proiectul	 de	 hotarare	 :	 ...	 “privind aprobarea 
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al CONSILIULUI LOCAL 
AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ...	“;	

	
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	:	
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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 ...”		.	

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	.	
	

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	8(opt)	consilieri	locali	
din	care	prezenti	la	sedinta	8(opt)	;		

	
	 In	 desfasurarea	 sedintei	 se	 da	 cuvantul	 primarului	 comunei	 ,	 compartimentelor	 de	
specialitate	care	prezintă	celelalte	materialele	conform	Ordinei	de	zi	a	şedinţei	modificată	.		

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	 30	 octombrie	 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	30	octombrie	2019	au	fost		
discutate	proiectele	de	hotarare		,	comisia		avizandu-le	cu	unanimitate	de	voturi	.		
	

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	30	octombrie	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	 ,	 al	 materialelor	 ,	 prezentate	 si	 sustine	 adoptarea	 acestora	 in	 forma	 prezentata	 de	
initiator	.		

Pentru	funcţia	de	preşedinte	de	şedinţă	conform	hotararii	de	principiu	a	Consiliului	Local	(...in	
ordinea	alfabetică...	)	il	propune	pe	dl	Sanda	Aurel	.		
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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	septembrie	2019	.		

La	punctul	4	al	Ordinei	de		zi	“alte	probleme	ale	activitatii	curente”		:		
-	...”Salută	iniţiativa	primariei	de	a	aloca	un	microbuz	şcolar	comunei	Valea	Salciei	.	Este	pacat	să	nu	
ajutăm	copii	chiar	din	altă	localitate	,	in	condiţiile	in	care	microbuzul	stă	nefolosit	...”	
	 Nu	a	 fost	 ajutată	 cu	batranul	Pascu	Vasile	 din	 satul	Negoşina	deşi	 a	 solicitat	 .	 A	 luat	 două	
femei	care	au	ajutat-o	la	curăţenie	dar	nu	are	lemne	.	Pe	marginea	drumului	sunt	crengi	,	varfuri	de	
pin	care	trebuiesc	adunate	,	scurtate	pentru	foc	.		
	 O	 alta	 problema	 urgentă	 o	 constituie	 scandalurile	 din	 familia	 d-lui	 Caloian	 Cristinel	 .	 Pe	
fondul	consumului	de	alcool	in	fiecare	sera	este	scandal	provocat	de	ambii	parinţi	in	condiţiile	in	care	
exista	doi	copii	minori	.		
	 In	 incheiere	susţine	propunerea	pentru	preşedinte	de	şedinţă	 facută	de	d-na	consilier	Prună	
Genoveva	.		
	

		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	septembrie		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	sparturi	la	conducta	de	apă	,	motiv	pentru	care	propune	inclocuirea	
acesteia	...”		;		
	

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	.	

	
	 Inainte	 de	 a	 da	 raspuns	 prezintă	 situaţia	 generală	 de	 la	 nivelul	 u.a.t.	 privind	 problemele	
curente	,	cu	care	ne	confruntăm	,	astfel	:		
	

-	 ...”Aduce	 la	 cunoştiinţa	 Consiliului	 local	 faptul	 –	 că	 a	 fost	 adus/achiziţionat	
“Buldoexcavatorul”	 in	 cadrul	 proiectului	 ”	 ACHIZITIE	 BULDOEXCAVATOR	 PENTRU	 DOTAREA	
SERVICIULUI	VOLUNTAR	PENTRU	SITUATII	DE	URGENTA,	COMUNA	CANESTI,	 JUDETUL	BUZAU	”	 ,	
care	in	curand	va	fi	finalizat	.		

-	Alimentarea	cu	apă	potabilă	la	nivelul	 localitaţii	–	constituie	una	din	problemele	de	bază	 ,	
cu,	care	ne	confruntăm	deoarece	suntem		afectati	de	fenomenul	de	secetă	prelungită	sursele	de	apă	
au	scazut	considerabil	,	chiar	in	unele	cazuri	au	secat	,	pe	langa	alte	situaţii	cum	ar	fi	:	sparturi	ale	
conductei	de	alimentare	in	satul	Şuchea	,	satul	Valea	Verzei	nu	are	apă		deoarece	este	spartă	in	satul	
Căneşti	,	sub	o	rigolă	,	in	satul	Negosina	nu	curge	datorită	debitului	scăzut.		

In	ce	priveşte	alimentarea	parţială	a	satului	Şuchea	,	din	Lacul	Mocearu	respectiv	sistemul	de	
alimentare	al	comunei	Chiliile	,	a	luat	legatura	cu	viceprimarul	care	a	afirmat	ca	a	secat	şi	lacul	.		

Concretizand	aspectele	 specificate	 constatam	ca	 ,	ne	 confruntăm	cu	o	problemă	generală	 şi	
trebuie	 să	 ne	 canalizăm	 toata	 atenţia	 ,	 pentru	 gasirea	 unor	 noi	 surse	 de	 captare	 ,	 repararea	
sistemului	,	raţionalizarea	alimentarii	,	etc.	.	

Referitor	 la	 transmiterea	 in	 folosinţă	 gratuită	 a	 microbuzului	 şcolar	 către	 comuna	 Valea	
Salciei	–	se	impune	deoarece	nu	putem	intreţine	3(trei)	microbuze	şcolare	in	condiţiile	in	care	folosim	
numai	unul	.,	maxim	doua	in	anumite	situaţii	.		
	 In	 ce	 priveşte	 contractele	 de	 inchiriere	 discuţiile	 sunt	 impărţite	 ,	 s-a	 ajuns	 la	 acordul	 cu	
reprezentanţii	 Instituţiei	Prefectului	–	 judeţul	Buzău	 ,	 ca	perioada	de	valabilitate	 să	 fie	modificată	
aşa	 cum	 reiese	 din	 proiectul	 de	 hotărare	 iniţiat	 de	 la	 7	 (şapte)	 ani	 la	 5(cinci)	 ani	 .	 Hotararea	 nu	
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afectează	 persoanele	 vizate	 ,	 in	 ce	 priveste	 cererea	 depusă	 la	 APIA	 in	 calitate	 de	 beneficiari	 ai	
sprijinului	financiar	pe	suprafaţă	.		
	 Retragerea	 Proiectului	 de	 Hotarare	 “privind aprobarea REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , 
JUDETUL BUZAU ...	 “se	 datorează	 faptului	 ca	 proiectul	 necesită	 un	 volum	mare	 de	muncă	 ,	 o	
atenţie	deosebită	,	motiv	pentru	care	a	fost	retras	“		.	 
	

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

D-na.	 consilier	 local	 	 Zaharia	 Dorina	 –	 	 ...”In	 ce	 priveşte	 sprijinirea	 cu	 oameni	 pentru	
persoana	in	situatie	de	risc	Pascu	Vasile	din	satul	Negoşina		 ,	constituia	sarcina	d-lui	viceprimar	pe	
care	il	roaga	sa	dea	raspuns		.		

Dl	viceprimar	luand	cuvantul	,	afirmă	ca	a	nominalizat	oamenii	i-a	trimis	.	dar	acestia	nu	s-au	
dus	.	Va	trimite	alte	persoane	,	se	vor	strange	lemne	,		se	vor	taia	,	depozita	,	conform	solicitării	.		

In	ce	priveşte	situaţia	familială	a	d-lui	Caloian	Cristian		prezentată	de	catre	d-na	consilier	.		
S-a	deplasat	la	domiciliul	familiei	impreună	cu	reprezentantii	primariei	,	politia	din	localitate	in	

urma	 anuntării	 telefonice	 de	 catre	 d-na	 Anghel	 Elena	 	 privind	 aspectul	 ca	 este	 batută	 de	 catre	
concubin	dl.	Caloian	Cristian	.		

Intradevar	situatia	se	confirmă	,	s-a	dispus	separarea	partilor	in	sesnul	ca	d-na	Anghel	Elena	sa	
locuiască	 cu	 copii	 o	 perioadă	 de	 timp	 la	 părinţii	 din	 satul	Negoşina	 ,	 urmand	a	 fi	monitorizaţi	 de	
catre	reprezentanţii	primariei	.		

		
Dl.	consilier	local	Sanda	Aurel	–	 ...”	 la	acest	moment	nu	se	 impune	inlocuirea	conductei	 ,	nu	

avem	banii	necesari	,	se	vor	repara	sparturile	.	Pentru	viitor	daca	vor	mai	apărea	spături	se	va	avea	
in	vedere	şi	acest	aspect	...	“	.			

	
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 executia bugetului local pe sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 2019 ;  
 

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
	
3. Proiect de hotarare ...	“pentru modificarea Hotararii nr. 34 din 30 septembrie 2019 
a Consiliului Local Căneşti …”privind aprobarea numarului de posturi , al 
organigramei  si  statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Canesti , judetul Buzau – forma actualizata conform codului 
Administrativ…”	;	
	

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
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4.  Proiect de hotarare ...”pentru modificarea Hotararii nr. 18 din 29 martie 2019 a  
Consiliului Local Căneşti    …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte 
de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală …” ;  

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

	
5. Proiect de hotarare ...” Proiect de hotarare ...”…”privind alegerea 
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti 
judetul Buzau pentru sedintele din perioada Noiembrie  –  Decembrie  2019 – 
Ianuarie 2020 …” ;  
 Neexistand alte propuneri , supune la vot propunerea facută – respectiv 
alegerea d-lui consilier Sanda Aurel in funcţia de preşedinte de şedinţă . 
 

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
 
6. Proiect de hotarare . ...”privind transmiterea fără plată in proprietatea u.a.t 
Valea Salciei , judeţul Buzău a microbuzului şcolar M2 marca “FIAT”, tipul 
“DUCATO” ...”  ;  
 

-	adoptat	cu	8	(opt)		voturi	“pentru”	-		din	totalul	de	8(opt)		consilieri	locali	prezenti		;	
 
7. proces verbal sedinta ordinara a Consiliului local Canesti din data de                      
30 septembrie 2019 	 ; 
	

-	aprobat	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 


