
   
   
   
   

Primăria Comunei Smeeni 
Sat Smeni,Comuna Smeeni 
Județul Buzău 
Nr.   
                                                           Proces Verbal 
               Încheiat astăzi  28.01.2021 , cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului 
Local  Smeeni , județul Buzău. 
              Participă 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 Brinza Marian, dl Lupașcu 
Fănuță-Viorel ,  d-na Minea Ioana ,d.l Buzoianu Nicolae  , Năstase Daniel și  d-l 
Tanase Vasile. 
             Lipsește  d d-l Stoica Ion. 
             Mai participă :D-l Primar Andrei Ion și secretarul general UAT Smeeni. 
             D-nul  Stănescu Luigi  , secretarul  general UAT  , a adus la cunostință  că 
din totalul de 15 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 14. 
             În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită și se pot adopta hotărâri cu 
majoritate calificată cu cel puțin 8 voturi . 
             Întrunindu-se condițiile cerute de lege se declară ședinta deschisă cu 
ordinea de zi aprobată. 
   

      Președintele de ședință domnul Nicula Vasile-Răzvan a procedat la prezentarea 
proiectelor de hotărâri aprobate pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea sumelor utilizate din excedentul anilor 
anteriori 
D-l Primar a arătat faptul că excedentul anilor anteriori a fost utilizat în proporție 
de 90 %  pentru achitarea debitelor, pentru  achiziționareade material pentru 
canalizarea inceputa în regie proprie , a  unui miniexcavator și a unei autogunoiere, 
rămânând neutilizați în jur de 100.000 de lei. 
      După discuțiile purtate pe marginea proiectului de hotărâre s-a supus la vot , 
proiectul fiind votat cu 14 voturi pentru devenind hotărârea nr.1 
2. Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea schimbării temporare a destinației 
imobilului construcție , Căminul de Nunți Smeeni ,în centru de vaccinare împotriva 
Covid-19 si înființarea acestuia. 
      Domnul Primar  a relatat faptul ca odată cu înființarea centrului de vaccinare 
trebuie schibata prin hotarare de Consiliu local destinația din Cămin de nunți în 
Centru de vaccinare împotriva Covid-19 , fiind astfel posibila autorizarea sa . 



 Dupa intrebarea domnului Ghiveci Florentin cu privire la sursa banilor pentru 
aceasta investitie  si raspunsul inițiatorului , indicand ca sursa ar fi Ministerul 
Afacerilor  Interne  , s-a trecut la supunerea la vot , proiectul de hotarare fiind 
adoptat cu 14 voturi pentru din total 14 consilieri prezenti la sedinta , devenind 
astfel hotararea nr.2. 
3. Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea  organizării concursului pentru 
ocuparea  a două posturi  vacante din cadrul ștatului de funcții al  Spitalului de 
Boli Cronice Smeeni. 
    După discuțiile avute  cu privire la natura posturilor cât și despre valabilitatea 
hotărârii de Consiliu privind perioada în care poate fi organizat concursul , s-a 
trecut la supunerea la vot a proiectului , devenind hotararea nr.3 , fiind adoptată 
cu 14 voturi pentru. 
4.Proiect de hotarare nr.4 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile 
clădiri și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni. 
    D-l Primar a explicat faptul ca in urma  eliberarii spatiului de la etajul 
Spitalului , aripa de vest , de catre cei de la DGASPC Buzau , aceste spatii sunt 
solicitate de catre Spitalul de Boli Cronice Smeeni pentru marirea numarului de 
paturi .Totodată s-a explicat faptul că începând cu anul 2000 s-au transmis in 
folosinta gratuita prin diverse hotarari , numeroase la numar spatiile detinute in 
acest moment de catre unitatea spitaliceasca . Pentru evitarea folosirii mai multor 
hotarari la depunerea de proiecte etc. , s-a propus revocarea vechilor hotarari si 
emiterea uneia singura prin care sunt transmise gratuit toate spatiile.Fiind supus la 
vot a fost adoptat cu 14 voturi pentru , devenind astfel HCL nr.4. 

5.Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea anularii  obligațiilor bugetare 
principale si accesorii restante la data de 31.12.2020,  inclusiv, datorate bugetului 
local până la data de 31.12.2015 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa 
sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Smeeni. 
  D-l Ghiveci a ridicat problema prescrierii obligațiilor bugetare la personae 
juridice care încă funcționează anunțând ca va vota împotriva acestui proiect de 
hotărâre. 

    D-l Primar a expus problema prescrierii acestor debite in sensul că legislația 
prevede că după trecerea a 5 ani de la inregistrarea debitului , acesta nu mai 
poate fi recuperat nici pe cale executorie.Dupa discuțiile pe marginea proiectului 
s-a trecut la vot iar proiectul de hotărâre a fost adoptat cu u 11 voturi pentru 2 
împotrivă (Ghiveci Florentin si Buzoianu Nicolae) si 1 abtinere (doamna Minea 
Ioana), devenind hotararea nr.5. 

6.Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea închirierii  unui spațiu din 
imobilul cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a Comunei Smeeni  şi 
aprobarea termenilor contractului de închiriere. 



 Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi pentru devenind hotărârea 
nr.6. 
7.Proiect de hotărâre nr.7 cu privire la aprobarea implementării proiectului 
”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău” 
După discuțiile pe marginea proiectului de hotărâre din care s-au reținut aspecte vis-
à-vis de modalitatea de achiziție , de faptul că toate echipamentele vor intra în 
dotarea Unităților de învățământ, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi 
pentru devenind astfel hotararea nr.7. 

 
8. Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a 
Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 
elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul 
Buzău”. 
Proiectul de hotărâre a ffost adoptat cu 14 voturi pentru devenind hotararea nr.8. 

 
Nefiind alte discuții pe ordinea de zi președintele de ședință  a declarat ședința 
închisă. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process verbal într-un singur exemplar.  

 
 
  

  Președinte de ședință,   
                 Consilier local                                                   

 Nicula Răzvan-Vasile                                               Secretar general UAT                                                                                                   
                                     Stănescu Anghel Luigi	    


