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Nr.6530/13.07.2021  
   

Proces Verbal 
           Incheiat astazi  30.06.2021  cu ocazia ședintei  ordinare a Consiliului Local 
Smeeni ,judetul Buzau. 
          Participa urmatorii 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, doamna Dobrescu Marilena-Gela 
managerul Spitalului de Boli cronice Smeeni  , domnul Brânză Ionuț 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, participa  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 domnul Năstase Daniel , președintele 
de ședință ,constatând că pe lângă proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi 
aprobte nu sunt alte proiecte introduse pe ordinea de zi ,declară sedința deschisă . 
1. Proiect de hotărâre  nr.39 privind alegerea președintelui de ședință . 
       Cu unanimitate de voturi , doamna Minea Ioana a fost aleasă ca noul 
președinte de ședință pentru lunile Iulie , August și Septembrie , devenind astfel 
hotărârea numarul 37. 
 
2. Proiect de hotărâre  nr.40  privind retragerea comunei Vâlcele din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” , primirea în calitate de nou membru a 
comunei Cătina , acordarea domnului Andrei  Ion ,primarul comunei Smeeni a 
unui mandat special pentru votarea aprobării retragerii comunei Vâlcele, votarea 
aprobării primirii comunei Cătina în calitate de membru nou și modificarea Actului 
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, 
la care comuna Smeeni este membru asociat  
 
 



      În lipsa discuțiilor pe marginea acestui proiect de hotărâre ,președintele de 
ședință a supus votului proiectul de hotărâre fiind adoptat cu 15 voturi pentru 
devenind hotărârea numărul 38. 
 
4. Proiect de hotărâre  nr.41  privind aprobarea organigramei Spitalului de Boli 
cronice Smeeni 
     Constatându-se că nu sunt modificări cu privire la înființarea unor noi posturi 
sau reducerea vreunui post deja înființat ,s-a trecut la supunerea la vot a proiectului 
fiind adoptat cu 15 voturi pentru devenind hotărâre numărul 39. 
5.Diverse 
      Înainte de dezbateri ,pe marginea cererilor înregistrate pe ordinea de zi , 
domnul Stoica Ion  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
unui Regulament de acordare a ajutoarelor financiare care sa cuprinda absolut toate 
situațiile si conditiile în care se pot acorda acestea din bugetul local.   
- Cererea domnului Câlțea Costel  a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
- Cererea doamnei Niță Didina a fost respinsă cu 15 voturi împotrivă din lipsă de 
documente justificative. 
- Cererea domnului Simion Constantin a fost adoptată cu 14 voturi pentru si 1 vot 
împotrivă. 
- Cererile domnilorȚtefan Ioan și Ioniță Stoian au fost respinse cu unanimitate de 
voturi din cauza lipsa competenței Consiliului local de a aviza acordarea folosintei 
terenurilor ,fapt ce tine de competenta Ministerului Educației. 
- Cererea doamnei Neagu Maria  a fost respinsă cu unanimitate de voturi deoarece 
competenta punerii in posesie a suprafetelor de pasune o detine Comisia locala de 
fond funciar Smeeni. 
     Nemaifiind nimic de discutat pe ordinea de zi ,domnul președinte a declarat 
ședința închisă. 
 

 
 

 
 
   
   

Președinte de ședință  Secretar general U.A.T 
 
  Năstase Daniel                                                     Stănescu Anghel-Luigi 

   
   
   
   
   


