
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, 
comuna Poșta Câlnău, județul Buzău 

 
 Consiliul Local al Comunei  Poșta Câlnău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  21.01.2021, 
    Având în vedere:  

-Referatul de aprobare  nr. 5/12.01.2021, întocmit de  Primarul comunei Poșta Câlnău; 
-Raportul de specialitate nr. 6/12.01.2021, întocmit de inspector Damian Mariana Roxana; 
-Rapoartele de avizare, emise de  comisiile de specialitate ale  Consiliului local al comunei 

Posta Câlnau, jud. Buzau nr.7/12.01.2021;   
Dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;       
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;      
Art.11, alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată;  
Procesul verbal de predare – primire nr.  7684/17.12.2020 a documentației contractate;  
Art. 129, alin (2) – lit. e), completat de prevederile alin (4) – lit. e), alin (14) precum și 

prevederile art. 139 alin. (1) și prevederile art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂȘTE:  

  
 Art. 1.  Se aprobă Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Poșta 
Câlnău, județul Buzău, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta  hotărâre.											
   Art. 2. Cu ducerea  la îndeplinire se împuternicește primarul comuneiPoșta Câlnău, județul 
Buzău, prin aparatul de specialitate.  
   Art. 3. Hotărârea poate fi atacată în instanţă, conform procedurilor şi termenelor prevăzute de 
Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ.            
   Art. 4. Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Poșta Câlnău, Instituției Prefectului 
Județului Buzău și se aduce la cunoștiință publică prin afișare.   

 POȘTA CÂLNĂU  
                Nr. 2/21.01.2021 
                 
                                                  PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ 
                                                 CONSILIER, TOMA MIHAELA 
                                               
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                              
                                                                                      SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,                                                                                                  
                                                   ENACHE ANA 
 

Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința 
ordinară din data de 21.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de14 voturi „pentru”,1  „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


