
R O M Â N I A 
JUDETUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU  
PRIMAR 

 
D I S P O Z I T I E 

privind convocarea Consiliului local al Comunei Poșta  Câlnău 
în sedinta de lucru extraordinară în data de 12 noiembrie 2020 

 
  Primarul comunei Poșta  Câlnău, judetul Buzău; 
  Având în vedere: 
 - Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.737/23.10.2020 privind constatarea îndeplinirii legale de constituire a 

Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, rezultat în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 ; 
  - prevederile art.133, alin.(2), lit.,,a,, art.134, alin.(1), lit.,, a’’, alin.(3), lit,,b,, si alin.(5), art.135 si art.136 din 

Ordonanta de Urgentă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare ;  

  În temeiul art.196, alin.(1), lit.,,b,, din Ordonanta de Urgentă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;  

 
D I S P U N E : 

  Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Poșta Câlnău, în sedinta extraordinară, în data de 
12.11.2020, orele 14,00,  în  Sala de ședințe la sediul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. 

            (2) Desfăsurarea sedintei extraordinare a Consiliulului Local al Comunei  Poșta Câlnău din data de 
12.11.2020 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. Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău  din data de 
12.11.2020 este următorul :  

1. Proiect de hotârâre privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău 
pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 ; 

  - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 
2. Desfăsurarea procedurii depunerii  jurământului de către consilierii locali: domnul consilier  Olteanu 

Cristinel, consilier local supleant  PMP validat prin  Decizia civilă  nr.198/2020 pronunțată  de Judecătoria 
Buzău în data de 28.10.2020 în dosarul nr.12425/200/2020 ;  

si respectiv domnii : - Poștovei Maria, consilier local supleant din partea  PSD, validat prin Încheierea 
pronunțată de Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ;  

-  Belu Ionuț Adrian, consilier local supleant din partea PSD validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

  -  Nica Constantin, consilier local supleant din partea PNL validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

    3. Proiect de hotărâre privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnăui în data de 23.10.2020 ; 

   - initiator proiect – Primar Munteanu  Sorin 
     4.  Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău;  
     - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 
  5. Aprobarea  Procesului verbal al  ședinței  de consiliu din data de 15.10.2020 
  Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitie consilierilor locali în format letric. 
  Art.4. Proiectul de hotărâre  privind alegerea viceprimarului Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău înscris pe 

ordinea de zi a sedintei extraordinare  din data de 12.11.2020 va fi supus spre avizare Comisiei pentru 
administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetătenilor . 

 



  Art.5. Membrii Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău sunt invitati să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut la art.1 din prezenta 
dispoziție până la data ședinței de Consiliu Local .  

  Art.6. Proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinare din data de 12.11.2020 se aduce la cunoștintă publică 
prin afisare pe pagina de internet a unitătii administrativ teritoriale www.comunapostacalnau.ro.  

 Art.7. Secretarul general al comunei Poșta Câlnău va comunica prezenta dispozitie autoritătilor si persoanelor 
interesate în conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv în conformitate cu prevederile art.243, 
alin.(1), lit.,,e,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .  
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JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU 
NR.   123/ 09.11.2020 
 
                                                CONVOCARE 

Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință extraordinară în data de 
12.11.2020, ora 14 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi:   

        1. Proiect de hotârâre privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local al Comunei Poșta 
Câlnău pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 ; 

     - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 
     2. Desfăsurarea procedurii depunerii  jurământului de către consilierii locali: domnul consilier  Olteanu 

Cristinel, consilier local supleant  PMP validat prin  Decizia civilă  nr.198/2020 pronunțată  de Judecătoria 
Buzău în data de 28.10.2020 în dosarul nr.12425/200/2020,  

si respectiv domnii : - Poștovei Maria, consilier local supleant din partea  PSD, validat prin Încheierea 
pronunțată de Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ;  

-  Belu Ionuț Adrian, consilier local supleant din partea PSD validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

  -  Nica Constantin, consilier local supleant din partea PNL validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

      3. Proiect de hotărâre privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnăui în data de 23.10.2020 ; 

   - initiator proiect – Primar Munteanu  Sorin 
     4.  Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău;  
     - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 
  5. Aprobarea  Procesului verbal al  ședinței  de consiliu din data de 15.10.2020. 

 
 
                                        CONSILIERI:            

1. Alexandru  Veronica 
2. Arsene Fănel – Viorel 
3. Crivat Ioana 
4. Dedu Razvan 
5.  Lazăr Marian Cosmin 
6. Mîndruță Ionuț Auraș 
7. Necula Mihai 
8. Radulescu Ionel Cosmin 
9. Săftoiu Ioana Mădălina 
10. Stan Victoras Florin 
11. Toma Mihaela 
12. Olteanu Cristinel 
13. Belu Ionut Adrian 
14. Postovei Maria 
15. Nica Constantin 

 
                             SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T 

                                                                     ENACHE ANA 
 
 
 



 
 

JUDETUL BUZĂU                                                                                SE APROBA, 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU                                                                  PRIMAR, 
 NR. 6841/09.11.2020                                                                       MUNTEANU SORIN 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 

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

        1. Proiect de hotârâre privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local al Comunei Poșta 
Câlnău pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 ; 

     - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 
     2. Desfăsurarea procedurii depunerii  jurământului de către consilierii locali: domnul consilier  Olteanu 

Cristinel, consilier local supleant  PMP validat prin  Decizia civilă  nr.198/2020 pronunțată  de Judecătoria 
Buzău în data de 28.10.2020 în dosarul nr.12425/200/2020 ;  

si respectiv domnii : - Poștovei Maria, consilier local supleant din partea  PSD, validat prin Încheierea 
pronunțată de Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ;  

-  Belu Ionuț Adrian, consilier local supleant din partea PSD validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

  -  Nica Constantin, consilier local supleant din partea PNL validat prin Încheierea pronunțată de 
Judecătoria Buzău în data de 05.11.2020 în dosarul nr.13273/200/2020 ; 

      3. Proiect de hotărâre privind constituirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Poșta Câlnău, ca urmare a constituirii noului Consiliu Local Poșta Câlnăui în data de 23.10.2020 ; 

   - initiator proiect – Primar Munteanu  Sorin 
     4.  Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău;  
     - initiator proiect – Primar Munteanu Sorin 

 5.  Aprobarea  Procesului verbal al  ședinței  de consiliu din data de 15.10.2020 ,  
consider că sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea Dispozitiei nr.255 /09.11.2020    privind 

convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară. 
 
 

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T 
                                                                ENACHE ANA 

 
 
 
 
 
 
                                     


