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                                                           Proces Verbal 
    Incheiat astazi  15.07.2020  cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
              Participa urmatorii consilieri: d-l Stirbu Valeriu , d-l Ghiveci Florentin, , d-l 
Musat Adrian, d-l Visa Marian, d-l Ivan Ion, d-l Sava Nicolae, d-l Alion Adrian , d-l 
Dinu Valentin  ,d-l Popia Ionel ,d-l Brinza Marian, dl Toader Adrian ,  d-na Minea 
Ioana ,d.l Buzoianu Nicolae  ,  d-l Isbasoiu Constantin si    d-l Tanase Vasile. 
       Lipseste  d-l Marin Ion  -delegat satesc 
  Mai participa :D-l Primar Andrei Ion , doamna Boiangiu Aurelia ,director 
economic al Spitalului de Boli Cronice Smeeni si secretarul general UAT Smeeni. 
  D-nul  Stanescu Anghel  , secretarul  general UAT  , a adus la cunostinta  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 declara sedinta deschisa . 

1. Proiect de hotarare nr.22 privind alegerea presedintelui de sedinta. Se solicita 
propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta , având în vedere ca 
mandatul doamnei Minea Ioana a expirat . S-a propus domnul Sava Nicolae ( 1 
propunere) și Alion Adrian (13 propuneri) . Domnul consilier local Alion Adrian 
devine noul președinte de sedinta cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre nr.23 privind desemnarea reprezentanților în C 
3. Proiect de hotarare nr.24 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a 

indicatorilor tehnico-economici si a bugetului  proiectului „Tratamentul și 
recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice 
Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 9. 

Se acordă cuvântul doamnei director care explică necesitatea implementarii 
acestui proiect avand in vedere faptul ca Spitalul va primi aparatura de aproximativ 
15 milioane de lei printre care si un RMN.  

Intervine domnul Branza Marian care ridica problema venirii pacientilor 
vindecati de Covid 19 dar care pot fi purtatori de Coronavirus , existand astfel 
posibilitatea de infectare a locuitorilor.  

Intervine în discursul domnului Branza Marian , domnul consilier local 
Ghiveci Florentin declarand ca nu ar trebui sa existe reticențe in cooptarea fondurilor 
europene. 

Presedintele de sedință acorda din nou cuvantul doamnei director care 
continua să detalieze aspecte  din cadrul proiectului aratand importanta accesarii de 
fonduri pentru dotarea Spitalului de Boli Cronice Smeeni cu aparatură 
medicală.Proiectul de hotarâre a fost votat cu 15 voturi pentru , devenind astfel 
hotararea nr.23 



4. Proiect de hotarare nr.24 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 
garantiei 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. 
          Presedintele de sedinta a dat cuvantul Primarului comunei Smeeni , care a 
explicat urgența si necesitatea dezbaterii acestui proiect, explicand faptul ca prin 
contractarea imprumutului de 900.000 lei ,s-a constituit un fond de garantie în urma 
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 , care expiră, fiind nevoie de 
prelungirea acesteia.   

5.  Proiect de hotarare nr.25 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de 
garantiei 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. 

 
 Presedintele de sedinta a procedat la supunerea la vot a ordinii de zi, care a  

fost prezentata in dosarele de sedinta in conformitate cu legislatia in vigoare , fiind 
aprobata cu 15 voturi pentru. 
            Sa trecut la supunerea la vot a  proiectului de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare nr. 103 privind aprobarea  bugetului creditelor interne al  
comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 2018 .Nefiind alte obiectii , hotararea a fost 
adoptata cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti la sedinta . 
Presedintele de sedinta aratand ca  nu mai este  de discutat pe ordinea de zi a declarat 
sedinta inchisa.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal  astazi  
20.12.2018  
 
 
                                                                                                 Intocmit  
  Presedinte de sedinta         Secretar gen. UAT. 
 
     Alion Adrian                                                               Stanescu Anghel Luigi   


