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                                                           Proces Verbal 
    Incheiat astazi  07.04.2021  cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
              Participa urmatorii consilieri: d-l Cristea Adrian, ,d-l Nicula Vasile Razvan, 
d-l Visa Marian, d-l Ivan Ion, d-l Isbășoiu Constantin, , d-l Ghiveci Florentin, d-l 
Dinu Valentin  ,d-l Porumb Ninel ,d-l Brînza Marian, dl Lupașcu Fănuță-Viorel ,  d-
na Minea Ioana ,d.l Buzoianu Nicolae , d-l Stoica Ion , Năstase Daniel și  d-l Tanase 
Vasile. 
  Mai participa :D-l Primar Andrei Ion si secretarul general UAT Smeeni. 
  D-nul  Stanescu Anghel  , secretarul  general UAT  , a adus la cunoștință  că din 
totalul de 15 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 14 iar domnul 
Nicula Vasile Răzvan a ales să voteze prin mijloace electronice. 
 În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate 
calificată şi cu 8 voturi . 
   Intrunindu-se conditiile cerute de lege se declară sedința deschisă . 
 

1.Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni 
pentru anul 2021. 

  Presedintele de sedinta a acordat  cuvantul inițiatorului pentru motivarea și 
susținerea proiectului de hotărâre.Domnul primar a procedat la parcurgerea  
capitolelor anexei la proiectul de buget .  

Domnul Dinu Valentin a solicitat să fie detaliat subcapitolul ”furnituri de 
birou”la care domnul primar a explicat ca nu se schimba mobilierul institutiei si a 
dat exemplul unui dulap de perete în care să cuprindă toate dosarele proiectelor 
finalizate pe fonduri externe precum și cele aflate în derulare. 

Domnul Brânză Marian a întrebat ce cuprinde secțiunea ”Alte cheltuieli ” , la 
care domnul primar  a explicat că din acea sumă este dedicată strict cheltuielilor 
neprevăzute , în sensul achiziționării de echipamente, unelte , reparații ale celor deja 
în dotare  uleiuri pentru drujbe, motocoase , în continuare domnul Brânză Marian a 
susținut că suma  este foarte mare. 

Domnul Stoica Ion la subcapitolul ”Culte” a propus o întâlnire cu toți preoții 
parohi iar suma alocată să fie repartizată în funcție de necesitățile tuturor iar aceștia 
să justifice în totalitate ,prin documente”sumele acordate și cheltuite. 

Domnul Dinu Valentin a ridicat problema sumei mari la secțiunea ”Cheltuieli Cu 
personalul P.S.I.” la care inițiatorul a răspuns ca sunt doar salariile brute ale 
angajaților din compartimentul P.S.I.. 

Domnul Dinu Valentin la secțiunea ”Cofinanțare GAL ” a întrebat ce constituie 
suma de 10.000 de lei anual iar domnul Primar a precizat că este cotizația de 



membru al UAT Smeeni și faptul că mai avem un proiect în derulare ,respectiv stația 
de tratare a apei la Albești . 
   La subpunctul extindere Dispensar medical d-l Brânză Marian a afirmat că nu se 
justifică renovarea dispensarului actual iar domnul primar a precizat că este o 
extindere în continuarea  aceluia deja existent . 
   Domnul Stoica Ion  a propus asigurarea cu lemne de foc a dispensarului pentru 
îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea medicală. 
   Domnul Brânză Marian a propus relocarea activității medicale în spațiul fostului 
repansat. 
   S-a hotărât la propunerea domnului Brânză Marian ca la prima rectificare din luna 
iulie să se achiziționeze lemnele pentru cele trei dispensare. 
    La secțiunea Clubul copiilor domnul Brânză Marian ți-a exprimat  dezacordul față 
de suma de 50.000 lei pentru dotarea acestui spațiu în detrimentul investiției de la 
dispensarul medical care este cu mult mai mică precizând faptul că sănătatea este cu 
mult mai importantă decât cultura. 
    Domnul Stoica Ion la subcapitolul desființare Oversetserdis a precizat ca amenda 
să fie imputată contabilului pentru faptul că nu a depus declarațiile fiscale la timp. 
    Domnul Vișa Marian la secțiunea extindere canalizare a întrebat cum se vor 
desfășura lucrările pe străzile asfaltate iar domnul primar a precizat că se vor efectua 
numai subtraversări. 
    Domnul președinte Năstase Daniel a întrebat de ce Bălaia nu se află pe lista 
investițiilor cu amenajarea locurilor de joacă pentru copii iar domnul Primar a luat 
act de această omisiune propunând ca terenul să fie folosit cel din curtea sălii de 
evenimente din lipsa  altui teren. 
    Domnul  Brânză  Marian a ridicat problema necesității și obligativității studiului 
de coexistență pentru sistemul de camere de supraveghere din comună și s-a explicat 
faptul că nu se poate emite autorizație de montaj ale camerelor fără acest studiu.  
    Domnul Stoica Ion la discuția privind protecția mediului  , a solicitat să se verifice 
dacă societatea care colectează materiale reciclabile este autorizat A.N.R.E. 
În incheierea ședinței domnul Stoica Ion  a solicitat ca să se supună la vot și să fie 
menționat în procesul verbal al ședinței propunerea dânsului ,respectiv eliminarea 
sumei alocate Spitalului de boli cronice Smeeni la înființarea a două posturi de 
polițiști locali. 
    Domnul Primar a solicitat ca propunerea domnului Stoica Ion să fie discutată în 
cadrul următoarei ședințe a Consiliului   local pentru a putea avea loc dezbateri mai 
ample asupra acestui subiect. 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 2 voturi împotrivă , 
respectiv domnul Dinu Valentin și domnul Brânză Marian ,devenind astfel hotărârea 
nr.25. 
     
    La secțiunea diverse domnul Stoica Ion a ridicat problema comparării fondului de 
salarii vis-a-vis de posibilitatea contractării de prestări servicii care să ofere garanție 
pentru lucările executate iar suma necesara achitării acestora să se facă prin 



redimensionarea organigramei . In continuare , domnul Stoica Ion a solicitat un 
punct de vedere vis-a –vis de conectarea celor două sisteme de canalizare , din 
privința garanției rețelei executate pe fonduri externe.     
 
Presedintele de sedință arătând că  nu mai sunt discuții pe ordinea de zi a declarat 
sedința închisă.Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal  astăzi  
07.04.2021.  
                                                                                                 Intocmit  
  Presedinte de sedinta         Secretar gen.U.AT. 
 
   Năstase Daniel                                                                Stanescu Anghel Luigi   


