
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA  COMUNEI POȘTA CÂLNĂU 

PRIMAR 

DISPOZITIE	
                        Privind convocarea consiliului local în sedință ordinara 
 
             Primarul comunei  Posta Câlnău, judetul Buzau 
          Având în vedere  
 - 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 30.01.2020, ora 
13  la sediul Primăriei, cu urmatoarea ordine de zi: 
   -Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile sociale acordate 
și finanțate  din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020 
           Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern  
  Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
compartimentului de asistență medicală comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și 
aprobarea planului anual de asistență medicală comunitară pentru anul 2020 

Inițiator primar Munteanu Sorin 
- Proiect de hotărâre  privind   alegerea președintelui  de ședintă  pentru lunile februarie, martie, 

aprilie 2020  
               Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre	privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii 
Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 2019 
  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  În conformitate  cu  regulile  privind  desfășurarea  ședințelor  Consiliului  Local, consilierii locali 
au posibilitatea  să formuleze și să  depună  amendamente  asupra  proiectelor de hotărâri. 
Secretarul general al U.A.T. va comunica prezenta  dispoziție unităților și persoanelor  interesate. 
 
POSTA CILNAU 
Nr. 41/23.01.2020.             
                        
                                               PRIMAR, 
                                           MUNTEANU SORIN 
                                                                                     
 
 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                                                                      SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T. 
                                                                                                  ENACHE  ANA 
 
 
 
 



 
 
JUDETUL BUZĂU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU 
NR. 11/23.01.2020 
                                                   

CONVOCARE 
Se convoacă Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău în ședință ordinară în 

data de 30.01.2020, ora 13 la sediul Primăriei, cu următoarea ordine de zi: 
   -Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile sociale acordate 
și finanțate  din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020 
           Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern  
  Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
compartimentului de asistență medicală comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău și aprobarea planului 
anual de asistență medicală comunitară pentru anul 2020 

Inițiator primar Munteanu Sorin 
- Proiect de hotărâre  privind   alegerea președintelui  de ședintă  pentru lunile februarie, martie, 

aprilie 2020  
               Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre	privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii 
Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 2019 
  Inițiator primar Munteanu Sorin 
                                                            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 

 
 

 


