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Nr.  6780/21.07.2021 
   

Proces Verbal 
           Incheiat astazi  13.07.2021  cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
          Participa următorii 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 15. 
        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 . 
        Doamna Minea Ioana , președintele de ședință supune aprobării proiectele de 
hotărâre de pe ordinea de zi. 
 
1. Proiect de hotărâre  nr.42 privind repartizarea unei sume Parohiei Smeeni . 
    Domnul Primar în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre a explicat că 
solicitarea din partea Parohiei este fundamentată și necesară deoarece din cauza 
acoperișului deteriorat se degradează clădirea și în interior ,investiția făcută de 
către Consiliul local Smeeni până în acest moment la adăpostul pentru eventualele 
persoane infectate cu Covid -19 și carantinate la nevoie ,  devenind astfel o 
cheltuială fără rost .Domnii  Stoica Ion și Năstase Daniel si-au exprimat dezacordul 
față de proiectul inițiat considerând mai oportună construirea unor capele mortuare  
în detrimentul investiției propuse. 
 Supus votului ,proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 2 
împotrivă devenind astfel hotărârea  nr.40. 
 
2.   Proiect de hotărâre  nr.43    privind aprobarea  organizării concursului pentru 
ocuparea  unui post   vacant  din cadrul ștatului de funcții al  Spitalului de Boli 
Cronice Smeeni  



Supus votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru ,devenind 
astfel hotărârea nr.41.   
 
3. Proiect de hotărâre  nr.44  privind aprobarea implementării proiectului : „ 
Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) Liceului Tehnologic Agricol Smeeni, 
in comuna Smeeni,judetul Buzau”  
. După dezbateri proiectul de hotărâre supus aprobării , cu 13 voturi pentru și 2 
abțineri  , a fost declarat adoptat devenind astfel hotărârea nr.42 . 
 
4. Proiect de hotărâre  nr.45  pentru aprobarea  implementării  proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect , in vederea realizării obiectivului  ”Modernizare 
drumuri agricole in comuna Smeeni, judetul Buzau” - obiectiv de interes local al 
comunei SMEENI . După dezbateri proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 
voturi pentru , devenind astfel hotărârea nr.43 
5. Proiect de hotărâre  nr.46   privind: aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 
garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Sub Masura 
7.2  prin  P.N.D.R. , al comunei Smeeni, județul Buzău. Președintele de ședință  
după , expunerea  inițiatorului a supus votului proiectul de hotărâre fiind adoptat cu 
14 voturi pentru și o abținere a domnului Dinu Valentin ,devenind astfel hotărârea 
nr.44.   
6. Proiect de hotărâre  nr.47  privind aprobarea cotelor de combustibil pentru 
autovehiculele, utilajele și uneltele motorizate aflate în proprietatea UAT comuna 
Smeeni,judetul Buzau.Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru , 1 
vot împotrivă, al domnului Brânză Marian , devenind astfel hotărârea nr.45. 
7. Proiect de hotărâre  nr.48 privind aprobarea implementării proiectului ”Ănființare 
creșă ăn comuna Smeeni , județul Buzău”  . După dezbateri , proiectul de hotărâre  , 
a fost aprobat cu 15 voturi pentru, devenind astfel hotărârea nr.46. 
8. Proiect de hotărâre  nr.49 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Smeeni pe anul 2021. După dezbaterile privind necesitatea și 
oportunitatea rectificării bugetului ,proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi 
pentru, devenind astfel hotărârea nr.47. 
9. Proiect de hotărâre  nr.50 pentru aprobarea  Regulamentului privind  stabilirea  
situațiilor  deosebite și procedura  de  acordare a ajutoarelor  de  urgență  din  
bugetul  local al comunei Smeeni . După dezbateri proiectul de hotărâre a fost 
aprobat cu 15 voturi pentru , devenind astfel hotărârea nr.48. 
Epuizându-se proiectele de pe ordinea de zi   președintele de ședință a declarat 
ședința închisă. 
   

Președinte de ședință  Secretar general U.A.T 
 
    Minea Ioana                                                        Stănescu Anghel-Luigi 


