
R O M Â N I A 
Judetul Buzău 

Comuna Smeeni 
Consiliul local al comunei Smeeni 

Adresa:Sat	Smeeni	,	comuna	Smeeni,.str.	Principală	nr.622,	
tel.0238732503	,fax.0238732549,	e-mail:primaria.smeeni@gmail.com	

 
 
Nr. 5361/31.05.2021 
   

Proces Verbal 
           Incheiat astazi  31.05.2021  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, 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 declară sedința deschisă . 
        Domnul Năstase Daniel , președintele de ședință supune aprobării proiectele 
de hotărâre de pe ordinea de zi. 
 
1. Proiect de hotărâre  nr.30 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 
de proiectul   „EXTINDERE ȘI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL DE BOLI 
CRONICE COMUNA SMEENI JUDEȚUL BUZĂU”Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul 
specific 8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR/266/8/1 . 
       Doamna Dobrescu Marilena-Gela –managerul Spitalului de Boli cronice 
Smeeni a luat cuvântul la cererea președintelui de ședință comunicând conținutul 
proiectului de extindere a spitalului și obiectivele ce se vor realiza prin acesta. 
Supus votului ,proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru devenind 
astfel hotărâream nr.30. 
 
2.   Proiect de hotărâre  nr.31    privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal  Smeeni , comuna 
Smeeni pentru înființarea unui spațiu comercial 



La solicitarea președintelui de ședință , să detalieze activitatea pe care o va 
desfășura pe suprafața de teren închiriată, domnul  Brânză Ionuț a comunicat faptul 
că va înființa un spațiu comercial cu produse de curățenie. Supus votului proiectul 
de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru ,devenind astfel hotărârea nr.31. 
 
4. Proiect de hotărâre  nr.32  privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal Smeeni , comuna 
Smeeni pentru înființarea unei spălătorii auto. După dezbateri proiectul de hotărâre 
supus aprobării , cu 1 vot pentru acordat de către domnul Dinu Valentin, 5 
împotrivă și 9 abțineri , a fost declarat respins. 
 
5. Proiect de hotărâre  nr.33  privind scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a unui imobil teren situat  în Târgul săptămânal Smeeni , comuna 
Smeeni pentru înființarea unui centru de comercializare a materialului lemnos de 
foc. După dezbateri proiectul de hotărâre supus aprobării , cu 1 vot pentru acordat 
de către domnul Dinu Valentin, 4 împotrivă și 10 abțineri , a fost declarat respins. 
 
6. Proiect de hotărâre  nr.34   pentru modificarea și  completarea H.C.L. Smeeni 
nr.4 din 28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile clădiri 
și teren aferent către Spitalul  de Boli Cronice Smeeni. Constatând îndeplinite 
cerințele Instituției Prefectului județului Buzău proiectul de hotărâre a fost aprobar 
cu 15 voturi pentru , devenind astfel hotărârea nr.32. 
 
7. Proiect de hotărâre  nr.35  privind aprobarea  ștatului de funcţii al Spitalului de 
Boli cronice Smeeni . După explicațiile doamnei Dobrescu Marilena –Gela  cu 
privire la faptul că ștatul de funcții ,nu se modifică față de cel anterior ci este doar o 
actualizare ,proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru , devenind astfel 
hotărârea nr.33. 
 
8. Proiect de hotărâre  nr.36 privind înfiinţarea și stabilirea taxei speciale de 
rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Smeeni precum și 
stabilirea termenului de debranșare a consumatorilor  . După dezbateri , proiectul de 
hotărâre completat cu amendamentul propus de către domnul consilier Nicula 
Răzvan cu privire la stabilirea și a termenului de la care consumatorii rău platnici 
vor fi debranșați ca urmare a neplății consumului de apă , a fost aprobat cu 10 
voturi pentru , 2 voturi împotrivă acordate de de către domnii consilieri locali Dinu 
Valentin și Nastase Daniel și 3 abțineri, devenind astfel hotărârea nr.34. 
 
9. Proiect de hotărâre  nr.37 privind completarea Planului de achiziții pentru anul 
2021 al comunei Smeeni și aprobarea achiziţionării unui  imobil cladire corp 
principal , anexă  și  teren intravilan aferent ,in vederea înfiinţării unei creșe  în sat 
Smeeni, comuna Smeeni . După dezbaterile privind necesitatea și oportunitatea 
acestei achiziții ,proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 2 voturi 



împotrivă ,ale domnului Dinu Valentin și Brânză Marian , devenind astfel 
hotărârea nr.35. 
 
      La secțiunea diverse domnul Năstase Daniel a solicitat construirea unei 
împrejmuiri pentru depozitarea gunoiului din cimitirul Bălaia și pentru viitor a se 
avea în vedere și construcția unui loc de joacă pentru copii. 
      În continuare domnul consilier Vișa Marian a ridicat problema stării străzilor și 
necesitatea intervenirii și reparația acestora. 
      Domnul Nicula Vasile-Răzvan a solicitat , având în vedere investițiile ce s-au 
realizat în centru satului   Smeeni să fie montate panouri de conștientizare privind 
menținerea curățeniei și a faptului  că zona este supravegheată video. 
      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 


