
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. 8078/18.11.2021 ; 

   - Prevederile   art.133 alin (1), art.134, art.196,   alin(1),  lit.b) din OUG  nr. 57/2019 privind 

 Codul Administrativ   

DISPUNE: 

 

Art.1. 1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință ordinară în data de 24.11.2021, ora  

14 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 

 

 - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  bugetului local rectificat nr. V pentru anul 2021. 

                      Inițiator primar Munteanu Sorin 

             - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul III 2021. 

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect  de hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta 

Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun.      

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

        -  Proiect  de hotărâre  privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei  a unor  suprafete 

de teren situate in  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău 
                      Inițiator primar Munteanu Sorin. 

       - alte probleme ale activității curente 

 

   2) Desfăsurarea sedintei ordinare a Consiliulului Local al Comunei  Poșta Câlnău din data de 24.11.2021 se 

va realiza cu participarea fizică a consilierilor locali  si cu respectarea măsurilor de asigurare a distantării fizice 

(inclusiv obligativitatea purtării măstii de protectie). 

 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.    254/18.11.2021 

 

                                            PRIMAR, 

                                           MUNTEANU SORIN                                                                        

                                                                                                

                                                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                                                                      SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T. 
                                                                                                    ENACHE  ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU 

NR.    177/18.11.2021 

CONVOCARE 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință ordinară 

în data de 24.11.2021, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 

 

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

   24. 11.2021, ora  14 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 

             - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  bugetului local rectificat nr. V pentru anul 2021. 

                      Inițiator primar Munteanu Sorin 

             - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul III 2021. 

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect  de hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta 

Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun.      

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

        -  Proiect  de hotărâre  privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei  a unor  suprafete 

de teren situate in  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău 
                      Inițiator primar Munteanu Sorin. 

       - alte probleme ale activității curente 

Alexandru  Veronica 

Arsene Fănel – Viorel 

Crivat Ioana 

Dedu Razvan 

Lazăr Marian Cosmin 

Mîndruță Ionuț Auraș 

Necula Mihai 

Radulescu Ionel Cosmin 

Săftoiu Ioana Mădălina 

Stan Victoras Florin 

Toma Mihaela 

Olteanu Cristinel 

Postovei Maria 

Nica Constantin 

Ionita Vasilica 

 

 

 

 

                                SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T 

                                                                     ENACHE ANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
JUDETUL BUZĂU                                                                                    SE APROBA, 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU                                                                      PRIMAR, 

 NR. 8078/18.11.2021                                                                                   MUNTEANU SORIN 

 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

 
 Subsemnata Enache Ana, secretar  general delegat al comunei Poșta Câlnau, județul Buzău analizând 

următoarele  : 
   - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  bugetului local rectificat nr. V pentru anul 2021. 

                      Inițiator primar Munteanu Sorin 

             - Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul III 2021. 

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect  de hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta 

Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun.      

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

        -  Proiect  de hotărâre  privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei  a unor  

suprafete de teren situate in  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău 
                      Inițiator primar Munteanu Sorin. 

                  - alte probleme ale activității curente  consider că sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea 

Dispoziției nr. 254/18.11.2021    privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. 

                                           

                                          SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T 

                                                                ENACHE ANA 

 


