Primăria Comunei Smeeni
Sat Smeni,Comuna Smeeni
Județul Buzău
Nr. 570/28.01.2021
Proces Verbal
Încheiat astăzi 28.12.2020 , 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 Stoica Ion, , 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-l Isbășoiu Constantin.
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.
1. Proiect de hotărâre nr.66 privind aprobarea numărului și a cuantumului
burselor școlare aferente anului 2021 pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Smeeni
D-l Brânză Marian : Da , am văzut în proiectul de hotărâre numărul de burse ,
dar din total de câți elevi s-au stabilit acest număr de burse ?
D-l Primar : 760 de elevi .
D-na Minea : Fără grădiniță !
D-l Primar : Deci vorbim despre copii de la clasa 1 și până la clasa a 12 !
D-l Brânză Marian : Revenind la discuție , având în vedere că s-a stabilit din
oficiu de către unitățile de învățământ un număr de burse , consider că trebuiau
stabilite în urma cererilor elevilor.O altă problemă pe care o ridic este faptul că
văzând criteriile , cum se acordă , care sunt condițiile ….nu am văzut un tip de
bursă pentru copii foarte buni, adică o bursă de excelență !Din ăia 20 copii cu
burse de performanță poate sunt 3 copii geniali care trebuiesc stimulați !
D-l Primar : Eu propun , dacă sunteți de acord , să rămână în forma prezentată
și ulterior se poate completa această hotarâre.
D-l Stoica Ion : Ce înseamnă bursă de excelență domnule consilier ?Nu este
prevăzută în nici un ordin al Ministrului Educației !După părerea mea , ceea ce
solicită domnul Brânză Marian este asimilat deja bursei de performanță
stipulată în proiectul de hotărâre ! Aceasta se acordă elevilor care participă la
concursuri naționale sau internaționale organizate în colaborare cu Ministerul
Educației și obțin locul 1 sau 2. Asta nu constituie excelență ?

D-l Dinu Valentin : Care se acordă separat.
D-l Stoica Ion : Exact ! Celelalte burse sunt de merit care se dau începând cu
nota 8.50 , până la 10.
D-l Brînză Marian : Nu m-ați lăsat să termin !Eu mă refeream la faptul că din
toți copii care iau burse de merit , nu toți sunt egali ! Cum îi stimulăm pe cei
care sunt de nota 10 ,să se mențină acolo, față de cei cu 8.50 ?
D-l Primar : Acum ce să facem ? Să facem detaliat de la 9.50 la 9.60 o sumă ,
de la 9,60 la 9.70 altă sumă ? Unde ajungem ?
D-l Stoica Ion :Eu spun că sunt deja reglementate în ordinul ministrului și dacă
se dorește a se acorda și alte stimulente copiilor de nota 10 se poate realiza
punctual prin hotărâri separate.
D-l Brânză Marian : O să fie prevăzuți în bugetul local ? Adică o să fie o
sumă mare!
D-l Dinu Valentin : Destul de mare…
D-l Primar : Încercăm….
D-l Vișa Marian : Dacă se continuă cu modul acesta de învățământ , nu cred că
o să i-a niciunul burse de merit!
D-l Stoica Ion : Prin numărul de burse aprobate și cuantumul acestora , o să
avem un buget lunar de 30.000 de lei ,iar pe an se duce undeva la 360.000 de
lei !De unde luăm acești bani ?
D-l Dinu Valentin : Din economiile care s-au făcut prin faptul că nu s-au ținut
orele, nu s-a plătit energie , nu s-a plătit combustibil, lemne de foc….
D-l Stoica Ion :Nu există termenul de bani economisiți sau puși deoparte
,pentru că prin rectificarea bugetului aceste sume s-au dus în altă parte automat.
D-l Brânză Marian : Eu nu îmi amintesc că am aprobat să luăm bani de la
capitolul Învățământ și să îi mutăm în altă parte.
D-l Primar : Nu există așa ceva , prin rectificare bugetară folosești banii care
nu s-au cheltuit pe o secțiune și îi duci acolo unde îți trebuie.Deci nu poate
spune că ai luat bani din Învățămînt. Daca au făcut economii cu energia au făcut
în bugetul lor , că au buget separat. Revenind la discuție , prin hotărârea
aceasta se stabilesc principiile prin care se acordă , nu se aprobă să se acorde
bursă lui Vasilescu sau lui Ionescu.Nu este treaba Consiliului local , este treaba
unităților de învățământ.
D-l Nicula Răzvan : Consider că la această ședință trebuiau să participe și
directorii de școli. Având mai multe date discutam mai aplicat. Eu zic să
amânăm această hotărâre.
D-na Minea : Trebuie să facem calculul pe perioada cât se învață …se scad
vacanțele…
D-l Primar : D-l Nicula are o propunere de amânare a proiectului de hotărâre
să poată participa și directorii.
D-l Ivan Ion : Ce să mai amânăm , data viitoare nu se va discuta aceeași
problemă ? O supunem la vot și gata!

D-l Dinu Valentin :Și ce să ne spună directorii …dacă avem bani în buget sau
nu ? Directorii o să spună că suntem obligați conform legii și atât !
D-l Buzoianu Nicolae : Deci suntem obligați să le acordăm bursele ! Ce să mai
amânăm !
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotărâre nr.66 fiind aprobată
cu unanimitate de voturi 14 pentru, devenind hotărârea nr.64.
2. Proiect de hotarare nr.67 privind privind stabilirea si indexarea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni pentru anul
2021
D-l Primar : Au crescut taxele cu rata inflației de 3,8%.
D-l Dinu Valentin : Se poate crește cu mai mult pentru a putea asigura plata
burselor.
D-l Brânză Marian : De ce să cresc taxele dacă am aceleași condiții ca anul
trecut ?
D-l Buzoianu Nicolae : Poate chiar mai rele, au făcut dezastru cei cu canalizarea.
D-l Stoica Ion : În Codul Fiscal este prevăzut o limită minimă și una
maximă.Am văzut că unele comune au ales un nivel mediu. Noi unde suntem
situați ?Fiindcă dacă suntem undeva aproape de limita de sus , putem hotărâ să
scădem taxele și apoi indexate cu rata inflației vor rămâne la același nivel ca anul
trecut.
D-l Primar : La limita minimă !
D-l Stoica Ion : Atunci nu avem ce să scădem!
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.67 si a fost adoptat cu
13 voturi pentru și o abținere în persoana domnului Brânză Marian , devenind
astfel hotărârea nr.65.
3. Proiect de hotarare nr.68 privind aprobarea Planului de achizitii si
investiţii
pentru anul 2021
D-l Primar : Planul de achiziții și investiții se referă la faptul că la începutul
anului îți planifici, îți propui să realizezi anumite lucruri. Dacă realizezi 50-60%
din ce este prevăzut în plan , este un procent bun.
D-l Dinu Valentin : Trebuie realizat ce este prioritar !
D-l Brânză Marian :Problema mea este că odată aprobat d-l Primar face cum
crede de cuviință apoi !De aceea vă spun ,că l-am citit bine și am văzut că facem
Cămin de evenimente la Lucieni !
D-l Dinu Valentin : Nu mi se pare o prioritate !
D-l Primar : Mie mi se pare o necesitate fiindcă toți au , inclusiv Bălaia, iar in
Lucieni nu au .
D-l Dinu Valentin :Asta este altceva , dar nu este o prioritate. S-au folosit aceste
cămine în satele unde sunt ?

D-l Primar : Da. Nu se mai fac pomeni sau alte evenimente în curți.Toate se fac
acolo.
D-l Stoica Ion : Normal și normal ar fi fost ca aceste cămine să aibe un jurnal de
activitate . Așa poți vedea dacă investițiile au fost oportune sau nu.
Referitor la acest plan ,din punctul meu de vedere aceasta hotărâre trebuie
completată.Trebuie completată cu o strategie de achiziție directă sau publică.
Responsabilii cu achizițiile din Primărie la solicitarea dumneavoastră sau a
domnului viceprimar sau în baza unor referate de necesitate ar trebui să consulte
Registrul național, să compare prețurile și mă refer la investiții mari.Ar trebui ca
cel care se ocupă cu achizițiile , să vină la primar și cu 3 oferte de la alte firme și să
le consultati ,apoi vă îndreptați către achizitie. În lipsa acestor oferte, din eroare,
mă pot îndrepta către o firmă care practică preturi cu 20% mai mari.
D-l Primar : Acest sistem SEAP sau SICAP , cum se numește nu te obligă să iei
prețul cel mai mic ,ci asigură transparența achizițiilor tuturor instituțiilor publice
din țară.
D-l Stoica Ion : Nu am spus că este ilegal ,am spus că este păgubos pentru bugetul
local să nu consulti piața.
D-l Primar : Cred că mă cunoști foarte bine , dacă insinuezi ceva !
D-l Stoica Ion : Nu este o acuzație de ceva anume , dar achiziționând de la firma
X pe motiv că ii plătim la anul , cu prețuri crescute cu de 20% peste prețul pieței ,
este păgubos !
D-l Dinu Valentin : Domnule consilier ,de unde știți că nu s-a urmărit o calitate
anume ?
D-l Stoica Ion : Eu nu acuz pe nimeni , dar spun că domnul Primar își asumă niște
atribuții care nu sunt ale dânsului , ci sunt ale persoanei care se ocupă cu
achizițiile.
Și mai am o sesizare despre acest plan , tot personalul poate efectua cursuri de
pregatire dar consilierii locali nu. Vreau să se prevadă ca și consilierii locali să
poată face cursuri de pregătire.
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.68 si a fost adoptat cu 12
voturi pentru și 2 împotrivă în persoana domnului Brânză Marian și a domnului
Dinu Valentin , devenind astfel hotărârea nr.66.
4. Proiect de hotărâre nr.69 privind desemnarea reprezentantului legal al
Consiliului local al comunei Smeeni în Adunările Generale ale Asociațiilor de
Dezvoltare Intercomunitară și în Adunarea Generală a Acționarilor TRANS
BUS SA la care comuna Smeeni este membru asociat.
D-l Dinu Valentin : Păi nu a fost Primarul ?... Să fie tot dânsul !
D-l Ivan Ion : De acord !
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.69 si a fost adoptat cu 14
voturi pentru , devenind astfel hotărârea nr.67.

5. Proiect de hotărâre nr.70 privind acordarea unui ajutor financiar domnului
Stănescu Ion
D-l Primar : Domnul Profesor Stănescu organizează ore de matematică
suplimentare cu elevii care doresc și are nevoie de un abonament la o revistă de
matematică pentru elevi.
D-l Brânză Marian : Dacă domnul profesor se implică atât de mult , nu văd de ce
nu am aproba.
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.70 si a fost adoptat cu 14
voturi pentru , devenind astfel hotărârea nr.68.
6. Proiect de hotărâre nr.71 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei
Vlaicu Georgiana
D-l Dinu Valentin : Ăsta nu este proiectul care a fost și data trecută ?
D-l Primar : Da , dar a fost respins data trecută.
D-l Ivan Ion : Pentru ce sunt banii !
D-l Vișa Marian :A luat foc grajdul de animale și alte pierderi.
D-l Cristea Adrian : Eu spun că având în vedere că s-au acordat si altor persoane
în cazuri de incendiu , nu văd de ce nu i-am aproba.
D-l Buzoianu Nicolae : Dacă i-a ars niște baloți , ăsta nu e caz grav de incendiu,
nu îl poți compara cu cel care i-a ars casa…Eu mă abțin.
D-l Brânză Marian : Pentru simplu fapt că s-au mai aprobat ajutoare de urgență
pentru incendii, eu nu pot fi de acord să respingem cererea . Nu vreau să facem
diferențe între cetățenii comunei mai ales că nu este o sumă mare.
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.71 si a fost adoptat cu 11
voturi pentru și 3 împotrivă în persoana domnilor Năstase Daniel , Buzoianu
Nicolae și Nicula Răzvan , devenind astfel hotărârea nr.69.
7. Proiect de hotărâre nr.72 privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse
pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloacele de
transport ale Societătii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău pe teritoriul
comunei Smeeni, judetul Buzău
D-l Primar : Comuna Gherăseni împreună cu Comuna Costești au hotărât să
înființeze o rută nouă cu Transbus și am solicitat să intrăm și noi cu satul Bălaia
,rută care va avea capăt de linie Peco-ul din Sălcioara.
D-l Nicula Răzvan : Adică din Smeeni se va putea ajunge la Buzău și prin
Gherăseni ?
D-l Primar :Da.
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.72 si a fost adoptat cu 14
voturi pentru ,devenind astfel hotărârea nr.70.

8 . Proiect de hotărâre nr.73 privind aprobarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei
Smeeni, pentru anul școlar 2021 – 2022.
D-l Primar: Nu s-a schimbat nimic față de anul trecut.
D-l Nicula Răzvan: Nu avem de ce să ne opunem!
S-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare nr.73 si a fost adoptat cu 14
voturi pentru ,devenind astfel hotărârea nr.71.
9. Proiect de hotărâre nr.74 privind alegerea președintelui de ședință.
Secretarul comunei : Având în vedere că mandatul de președinte al domnului
Ghiveci Florentin expiră luna aceasta vă rog să faceți propuneri în vederea
alegerii noului președinte de ședință.
D-l Marian Brânză : Domnul Răzvan Nicula.
Secretarul comunei :Mai sunt și alte propuneri ?
În lipsa altor propuneri s-a trecut la supunerea la vot a proiectului de hotarare
nr.74si a fost adoptat cu 14 voturi pentru ,devenind astfel hotărârea nr.72 .
Cererea domnului Ghiță Virgil , a fost respinsă cu 10 voturi împotrivă , 1 vot
pentru domnul Stoica Ion și 3 abțineri în persoana domnilor Dinu Valentin ,
Brânză Marian și Ghiveci Florentin.
Cererea domnului Ghencea Ion , a fost respinsă cu 8 voturi împotrivă ,1 vot
pentru în persoana domnului Stoica Ion și 5 abțineri în persoana domnilor Brânză
Marian, Dinu Valentin , Năstase Daniel , Lupașcu Fănuță-Viorel și Ghiveci
Florentin.
Cererea doamnei Mîrzac Magdalena , a fost aprobată cu 9 voturi pentru , 2
voturi împotrivă Nicula Răzvan și Buzoianu Nicolae și 3 abțineri în persoana
domnilor Brânză Marian, Dinu Valentin și Ghiveci Florentin.
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