
Primaria Comunei Smeeni 
Sat Smeni,Comuna Smeeni 
Judetul Buzau 
Nr.1417/28.02.2020  
                                                           Proces Verbal 
    Incheiat astazi  28.02.2020  cu ocazia sedintei  Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
              Participa urmatorii consilieri: d-l Stirbu Valeriu , d-l Ghiveci Florentin, , d-l 
Musat, 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 Adrian  ,  d-l Isbasoiu Constantin si    d-l Tanase Vasile. 
           Lipseste  d-l Marin Ion  -delegat satesc 
  Mai participa :D-l Primar Andrei Ion si secretarul general UAT . 
  D-nul  Stanescu Anghel  , secretarul  comunei  , 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 si se acorda 
cuvantul d-lui  presedinte de sedinta Branza Marian. 

Presedintele de sedinta a aratat ca pentru sedinta de astazi s-au mai depus 2 
noi cereri si cererea domnului Coconel Nicolae si a domnului Ghencea Ion, 
propunand introducerea lor pe ordinea de zi .S-a procedat la supunerea la vot a 
ordinii de zi, care a  fost prezentata in dosarele de sedinta , inclusiv noile cereri,in 
conformitate cu legislatia in vigoare , fiind aprobata cu 15 voturi pentru. 
            Sa trecut la supunerea la vot a  proiectelor de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare nr. 10  privind implementarea proiectului privind realizarea 
obiectivului de investiție: Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de 
distribuţie gaze naturale în  comuna  Smeeni , judeţul   Buzau ”.  
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar care in calitate de initiator a 
explicat ca SF -ul se va face separat pe sate si ca il vom receptiona dupa obtinerea 
ultimul aviz , evitandu-se astfel modificarea ulterioara a SF-ului.A continuat cu 
aducerea la cunostinta Consiliului local de vizita avuta la Transgaz impreuna cu 
vicepresedintele Consiliului judetean Buzau si a secretarului general judetean iar in 
urma discutiei a ramas sa intocmim SF -ul si sa il punem la dispozitie. 
     D-l Branza Marian a intrebat care ar fi sursa de finantare a proiectului . 
     D-l Primar a relatat faptul ca sunt 3 surse de finantare fonduri guvernamentael, 
fonduri europene si fonduri proprii. Avem promisiunea ca Transgazul ne va pune la 
dispozitie SRM-ul.  
     D-l Dinu Valentin a intrebat daca se cunoaste valoarea SF-ului iar domnul Primar 
a raspuns ca valoarea va ajunge in jur de 1 miliard de lei vechi. Nefiind alte obiectii , 
hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti la sedinta . 
2.Proiect de hotarare nr. 11 privind aprobarea utilizării drumurilor comunale şi de 
exploatare aflate în proprietatea UAT Smeeni de către SC NET ACCESS S.R.L.  



Domnul presedinte de sedinta a intrebat daca sunt aceeasi cu cei care au ingropat 
reteaua de la Buzau pana in Smeeni.  
Domnul Primar a raspuns ca nu sunt aceeasi cu RCS -ul si ca noua retea pentru care 
se solicita acordul va fi montata dinspre Braila , Galbinasi , Tintesti si va intra in 
Smeeni pe langa Targ si va tranzita satul folosind drumul care duce la ferma Curca. 
Nefiind alte obiectii , hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru din 15 consilieri 
prezenti la sedinta . 
3. Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI 
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar 
pentru beneficiarii legii 416/2001. 
Presedintele de sedinta a dat cuvantul initiatorului care a relatat faptul ca nu sunt 
modificari vis-a-vis de activitati si ca nu are nimic de adaugat. 
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti la sedinta . 
4.Proiect de hotărâre nr. 13 privind  repartizarea unor sume unitaţiilor de cult locale 
Parohia Sălcioara şi Parohia Smeeni 
Presedintele de sedinta a dat cuvantul initiatorului. D-l Primar a explicat ca este 
vorba de constructia a doua garduri la bisericile Salcioara si Smeeni. 
D-l Branza Marian a intrebat cum vor justifica aceste sume . D-l Primar  a raspuns ca 
vom solicita facturile de materiale si se va observa cum s-au cheltuit sumele 
acordate. 
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenti la sedinta. 
5. Diverse. 
S-a trecut la discutarea cererilor de pe ordinea de zi . 
1). Presedintele de sedinta a citit cererea doamnei Juganaru Maria si a comunicat ca 
se incadreaza din punct de vedere legal si ca se poate acorda cei 500 de lei care se 
acorda de obicei persoanelor care indeplinesc conditiile hotarate de catre Consiliul 
local Smeeni. Cererea a fost aprobata cu 15 voturi pentru , iar Primarul comunei 
Smeeni va emite dispozitia de acordare. 
2). Presedintele de sedinta a citit cererea domnului Andrei Vasile apoi a solicitat 
delegatului satesc detalii despre aceasta situatie. Delegatul satesc ,d-l Nicolae Stelian 
a explicat faptul ca in urma vantului puternic din acea noapte s-a desprins tabla de pe 
acoperisul casei si ca nu ar avea nevoie decat de 1000 lei cat costa tabla fiind din 
aceea ieftina. Cererea a fost aprobata cu 15 voturi pentru , iar Primarul comunei 
Smeeni va emite dispozitia de acordare. 
3). Presedintele de sedinta a citit cererea domnului Coconel Nicolae si a comunicat 
ca se incadreaza din punct de vedere legal si ca se poate acorda cei 500 de lei care se 
acorda de obicei persoanelor care indeplinesc conditiile hotarate de catre Consiliul 
local Smeeni. Cererea a fost aprobata cu 15 voturi pentru , iar Primarul comunei 
Smeeni va emite dispozitia de acordare. 
4). Presedintele de sedinta a citit cererea domnului Ghencea Ion respinsa in sedinta 
anterioara deoarece nu justifica cu documente solicitarea sumei de 720 lei , a adus la 
cunostinta ca sunt documente doveditoare in spatele acesteia si ca se poate acorda 
acest ajutor. Cererea a fost aprobata cu 15 voturi pentru , iar Primarul comunei 
Smeeni va emite dispozitia de acordare. 



 
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  
28.02.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Intocmit  
  Presedinte de sedinta   Secretar general UAT  
 
  Branza Marian                                                                Stanescu Anghel Luigi   


