
   
   
   
   

Primăria Comunei Smeeni 
Sat Smeni,Comuna Smeeni 
Județul Buzău 
Nr.              
                                                           Proces-Verbal 
               Încheiat astăzi  31.03.2021 ,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 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. 
             Lipsește domnul 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. 
   

      Președintele de ședință domnul Nicula Vasile-Răzvan a procedat la prezentarea 
procesului verba al ședinței anterioare și proiectelor de hotărâri aprobate pe ordinea 
de zi. 
1.Proiect de hotarare nr.12  privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 
Smeeni 
 D-l Primar a arătat faptul că în sfârșit după primirea avizului de la Comisia de etică 
și atribuiri de denumiri , proiectul este gata să fie aprobat de către Consiliul local 
.După solicitarea domnului Dinu Valentin de a atribui denumiri complete cum  are 
fi in cazul str. Ion Țigău să se adauge titulatura de ”învățător” ,președintele de 
ședință a supus votului proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 14 voturi pentru 
devenind hotărârea nr.12. 
2. Proiect de hotarare nr.13 pentru modificarea HCL nr.52 din 09.11.2020 privind 
acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona . 
   Președintele de ședință a dat cuvântul președintelui comisiei de specialitate a 
Consiliului local pentru Invăţământ ,sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret  şi sport   care a adus la cunoștință faptul că în cadrul comisiei 
s-a acordat avizul favorabil acestui proiect de hotărâre. 



    Dupa discuțiile pe marginea proiectului privind cererea doamnei Ionescu Simona 
, supus votului  ,proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi pentru,  1 abținere a 
domnului Brânză Marian, din total 14 consilieri prezenti la sedinta , devenind astfel 
hotararea nr.13. 
3. Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea  stațiilor publice utilizate pentru 
traseele din programul județean de transport public de persoane . 
    După discuțiile avute  cu privire la situația financiară ,respectiv obligațiile UAT 
Smeeni în raport cu ADI Buzău –Mărăcineni și operatorul de transport public local 
de persoane pe traseul 14 ,președintele de ședință a supus aprobării proiectul de 
hotărâre privind stabiliea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul 
județean de transport , fiind adoptat cu 11 voturi pentru și 3 împotrivă (domnul 
Brânză Marian ,domnul Dinu Valentin și domnul Năstase Daniel). 
4.Proiect de hotărâre nr.15 privind închirierea  prin licitație publică ,cu constituirea 
dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2958 mp,având NC 23137, 
situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate privată a comunei 
Smeeni.Stabilindu-se prețul minim de pornire al licitației la 1000 de lei anual , cu 
durată de 15 ani ,și termen de execuție 2 ani și 6 luni,  proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu 14 voturi pentru ,devenind astfel H.C.L. nr.15. 
5.Proiect de hotărâre nr.16 privind închirierea  prin licitație publică  a unui spațiu  în 
suprafață de 200 mp, fost service Federalcoop,situat în sat Smeeni,comuna 
Smeeni,teren proprietate  privată a comunei Smeeni. 
Stabilindu-se prețul minim de pornire al licitației la 200 de lei anual ,cu durată de 25 
ani , proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru ,devenind astfel H.C.L. 
nr.16. 
6.Proiect de hotărâre nr.17 privind închirierea  prin licitație publică ,cu constituirea 
dreptului de superficie , a unui teren  în suprafață de 2117 mp,având NC 27417, 
situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate  privată a comunei Smeeni. 
Stabilindu-se prețul minim de pornire al licitației la 700 de lei anual ,cu durată de 15 
ani , proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru ,devenind astfel H.C.L. 
nr.17.   
 Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 14 voturi pentru devenind hotărârea nr.6. 
7.Proiect de hotărâre nr.18 privind închirierea prin licitatie publică ,cu constituirea 
dreptului de superficie , a unui teren  în suprafata de 50 mp, situat in incinta 
Târgului Săptămânal Smeeni, teren proprietate  privată a comunei Smeeni. 
Stabilindu-se prețul minim de pornire al licitației la 250 de lei anual ,cu durată de 15 
ani ,proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru ,o abținere a doamnei 
Minea Ioana , devenind astfel hotararea nr.18.   
8.Proiect de hotărâre nr.19 privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, 
a unui imobil teren intravilan situat  în sat  Smeeni ,comuna Smeeni Buzău . 

Stabilindu-se prețul minim de pornire al licitației la 5000 de lei anual ,cu durată de 
15 ani ,proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă al 



domnului Stoica Ion,devenind astfel H.C.L. nr.19. 
9. Proiect de hotărâre nr.20 privind transformarea unui post  din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judeţul Buzău  D-l primar a explicat 
faptul ca transformarea  funcției a intervenit în urma promovării în clasă a doamnei 
Vasile Alina care va primi în fișa postului atribuțiile executorului fiscal la nivel de 
UAT  Smeeni.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru devenind 
hotărârea nr.20. 

10.Proiect de hotărâre nr.21 privind aprobarea modului de calcul al compensației și 
a cuantumului acesteia ,precum și valoarea cotizației UAT Smeeni ,pentru anul 
2021, către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ la 
care comuna Smeeni este membru asociat. 
După susținerea   proiectului de hotărâre de către domnul Primar cuvântul a fost luat 
de către domnul Stoica Ion care a propus scurtarea traseului nr.14 până  la intrarea 
în Buzău și păstrarea subvenției doar pentru elevi și pentru persoanele care sunt 
îndreptățite prin lege.Domnul Nicula Vasile-Răzvan , a solicitat menționarea în 
procesul verbal al ședinșei faptul că va vota împotriva tuturor proiectelor viitoare 
care au ca obiect mărirea compensațiilor către Transbus.Supus votului proiectul de 
hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru 1 împotrivă  Brânză Marian și 1 abținere 
Dinu Valentin devenind hotărârea nr.21. 
11.Proiect de hotărâre nr.22 privind  însuşirea raportului de activitate a asistenţilor 
personali pe semestrul  II al anului 2020. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru devenind hotarârea nr.22. 
 
12. Proiect de hotărâre nr.23 privind acordarea unui ajutor financiar domnului 
Stănescu Ion. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru devenind hotarârea nr.23. 
 
13. Proiect de hotărâre nr.24 privind alegerea președintelui de ședință. 
Domnul Nicula Vasile-Răzvan a făcut o propunere , în persoana domnului Stoica Ion 
,care la rândul său l-a propus pe domnul Năstase Daniel. Domnul Năstase Daniel a 
fost votat cu unanimitate de voturi devenind președintele de ședință pentru lunile 
Aprilie, Mai  și Iunie.  
Nefiind alte discuții pe ordinea de zi președintele de ședință  a declarat ședința 
închisă. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.  
 

  Președinte de ședință,   
                 Consilier local                                                   

   Nicula Răzvan-Vasile                                              Secretar general U.A.T.                                                                                                   
                                      Stănescu Anghel Luigi	    
   
   


