
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA  COMUNEI POȘTA CÂLNĂU 

PRIMAR 

DISPOZIȚIE	
                               privind convocarea Consiliului Local în sedință ordinară 
 
             Primarul comunei  Posta Câlnău, judetul Buzau 
             Având în vedere : 
           - Referatul nr. 3805/01.07.2020  ; 
  - Prevederile  art.133 alin (1), art.134, art.196,   alin(1),  lit.b) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
  

DISPUNE: 
Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință ordinară în data de 

10.07.2020, ora 12 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 
  -Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
   -Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP  1, sat 
Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău”; 

Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect de hotărâre  privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a 
deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău; 

              Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect de hotărâre privind  acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederie O.U.G. nr. 69 
din 14 mai 2020; 

      Inițiator primar Munteanu Sorin 
     - Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali 
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020; 
  Inițiator primar Munteanu Sorin 
     -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară  la trim I și trim II anul  2020; 
     Inițiator primar Munteanu Sorin; 
     -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. VII pe anul 2020; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
      - alte probleme ale activității curente 
 Art. 2.  Materialele  prevăzute la art.1  vor fi puse  la dispoziția consilierilor  locali în  format   
electronic și  pot fi  studiate, în format  letric, la   secretariatul unitatii. 

Art. 3. (1)  În conformitate  cu  regulile  privind  desfășurarea  ședințelor  Consiliului  Local, 
consilierii locali au posibilitatea  să formuleze și să  depună  amendamente  asupra  proiectelor de 
hotărâri. 

           (2) Secretarul general al U.A.T. va comunica prezenta  dispoziție unităților și persoanelor  
interesate. 
POȘTA CÂLNĂU 
Nr. 153/01.07.2020.             
                                                               
                                                      PRIMAR, 
                                           MUNTEANU SORIN 
                                                                                     
                                                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                      SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T. 
                                                                                                      ENACHE  ANA 
 



 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU 
NR.    80 / 01.07.2020 
                                                CONVOCARE 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință ordinară în 
data de 10.07.2020, ora 12 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 

   
  -Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
   -Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP  1, sat 
Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău”; 

Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect de hotărâre  privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a 
deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău; 

              Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect de hotărâre privind  acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederie O.U.G. nr. 69 
din 14 mai 2020; 

      Inițiator primar Munteanu Sorin 
     - Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali 
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020; 
  Inițiator primar Munteanu Sorin 
     -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară  la trim I și trim II anul  2020; 
     Inițiator primar Munteanu Sorin; 
     -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. VII pe anul 2020; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
      - alte probleme ale activității curente 
                                        CONSILIERI:            

1. Alexandru  Veronica 
2. Toma Mihaela 
3. Crivat Ioana 
4. Dedu Razvan 
5. Belu Ionut Adrian 
6. Postovei Maria 
7. Ionita Vasilica 
8. Lefter Nicolae 
9. Radulescu Ionel Cosmin 
10. Stan Victoras Florin 
11. Bisceanu Constantin Adrian 
12. Ghizdeanu Alexandru 
13.  Belu Cosmin 
14. Olteanu Vasile 
15.  Arsene Fănel - Viorel 

 
                                 SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T 
                                                                     ENACHE ANA 

 
 


