
 

Proces Verbal 

încheiat astăzi 24.08.2021 
în ședința extraordinara de indata a Consiliului Local Poșta Câlnău 

 
           Astăzi, data de mai sus are loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului local Posta Calnau, judetul Buzau, 
ședinta fiind convocata  conform  prevederilor  art.133 alin (2), art.134 alin1 lit. a) alin (4.) din O.U.G. nr.57/2019  

privind  Codul Administrativ, de catre primarul  comunei Poșta Câlnău, d-nul  Munteanu Sorin, prin Dispozitia 

nr.176/23.08.2021.                                                                  
In convocare au fost specificate, data, ora și locul desfășurării ședinței precum și ordinea de zi propusă a se 

discuta, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, conform prevederilor legale 
Ședința extraordinară de îndată este deschisă de către doamna  secretar general al comunei Poșta Câlnău care 

conform   dispozițiilor art. 137 din  O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul Administrativ,  procedeaza la  verificarea  
prezenței consilierilor  locali  la ședință și se constată  că din totalul de 15  consilieri locali validați în  funcție sunt 
prezenți un număr de 12 consilieri, lipseșc  motivat   doamnele consilier  Alexandru Veronica, Toma Mihaela și  
domnul   Lazăr Marian Cosmin  lipsește nemotivat, ședința fiind astfel  legal constituită. 

D-na secretar roagă  pe domnii cosilieri să desemneze pe cineva  care să citească procesul verbal al ședinței 
anterioare întrucât  a fost ridicată problema  că nu s-a înțeles   acesta   dătorită  citirii acestiua.  Este desemnat 
domnul consilier Dedu  Răzvan care dă citire aprocesului verbal al ședinței   din data de 16.08.2021.Se consultă  
domnii consilierii cu privire la conținutul acestuia,  

Se supune la vot conformitatea procesului verbal   acesta este aprobat  cu număr de 11 voturi,  1 consilier se 
abine de la vot, domnul  consilieri (Mindruta Ionut Auraș) din 15 consieri în funcție și 12  consileri prezenți la 
ședință.  

In continuare doamna secretar  supune  atentiei consiliului local necesitatea adoparii unei hotarari prin care 
sa fie desemnat presedintele de sedinta care sa  conduca lucrarile acesteia intrucât presedintele desemat  liseste de la 
sedinta motivat. Supusa la vot propunerea este aprobata in unanimitate cu 12 voturi „pentru”, 0 vot „abțineri”, 0 
voturi „împotriva”, din  15 consiliei   în funcție și 12 consileri prezenți  la ședință. Se dă citire Proiectului de hotărâre 
privind alegerea președintelui  de ședință  pentru ședința din data de 24.08.2021. 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 

Se trece la discutarea proiectului prezentat si se fac propuneri  dupa cum  urmeaza: 
Domnul  consilier Dedu  Razvan  propune  pentru funcția de presedinte de sedință pe  domnul Arsene Fănel 

Viorel, domnul Arsene  Arsene Fănel Viorel   propune   pe doamna  consilier  Crivat Ioana în funcția de,  presedinte 
de ședință a Consiliului Local,  domnul consilier Mîndruță Ionuț Auraș propune  pentru funcția de presedine de 
sedinta pe doamna consilier Ionita Vasilica.  Alte propuneri nu mai sunt.  Se supune votului  propunerea  de alegerea 
a domnul Arsene  Arsene Fănel Viorel , președinte de ședință pentru sedinta din data de 24.08.2021,   care este 
aprobata cu un număr de 9  voturi „pentru ”, 3 voturi  „împotriva”  din    15 consilieri  în funcție și 12 consilieri 
prezenți  la ședință. Intrucât domnul Arsene Fanel Viorel  a obtinut marea majoritate de voturi este desemnat  
presedinte de sedinta  si preia conducerea acesteia  pezentand ordinea de zi dupa cum urmeaza: 

-   Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreună la scoala”, 
în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 
2020. 
           Inițiator primar Munteanu Sorin 

          -     Proiect  de hotărâre privind aprobarea  modificării  HCL nr.41/04.12.2020 privind aprobarea modificării  
indicatorilor   tehnico-economici   la obiectivul de investiții „Înființare distribuție  gaze naturale în comuna Poșta 
Câlnău, județul Buzău”, cu modificările  și  completările  ulterioare . 
            Inițiator primar Munteanu Sorin. 
          - Proiect de hotarare privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului 
operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 
electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de 
transport a gazelor naturale cu alte state vecine Înființare  distribuție gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul 
Buzău 
                   Inițiator primar Munteanu Sorin 

 Se supune la vot ordinea zi  care este aprobata cu un numar de 11 voturi „pentru”, 1 vot „abțineri”, 0 voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 12 consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la discutarea  ordinii de zi. Doamna secretar   prezinata  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în scopul depunerii acestuia spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.Nu sunt discutii pe  aceasta tema  se 
supune la  vot Proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la 
scoala” care este  aprobat cu un numar de  12 voturi „pentru”, 0 vot „abțineri”, 0 voturi „împotriva”, din 15 consilieri   
în funcție și 12 consilieri prezenți  la ședință. 



Se trece la discutarea următorului  proiect al ordinii de zi. Doamna secretar   prezinata  -     Proiect  de hotărâre 
privind aprobarea  modificării  HCL nr.41/04.12.2020 pivind aprobarea modificării  indicatorilor   tehnico-economici   
la obiectivul de investiții „Înființare distribuție  gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”, cu 
modificările  și  completările  ulterioare și prezintă domnilor consilieri necesitatea adoptarii   acestor doua 

hotarari care sunt parte a documentației  depuse la Proiectul  cu gazelele  și  sunt solicitate  de Minister cu nota de  
clarificare   transmisa in data de 20.08.2021. Nu sunt discutii pe  aceasta tema  se supune la  vot „Proiect  de hotărâre 
privind aprobarea  modificării  HCL nr.41/04.12.2020 pivind aprobarea modificării  indicatorilor   tehnico-economici   
la obiectivul de investiții „Înființare distribuție  gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buză” care este  
aprobat cu un numar de  12 voturi „pentru”, 0 vot „abțineri”, 0 voturi „împotriva”, din 15 consilieri   în funcție și 12 
consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la  discutarea urmatorului punct  al ordinii de zi si se dă citire - Proiectului de hotărâre privind 
infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operațional infrastructura mare 2014-
2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, 
obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu 
alte state vecine „Înființare  distribuție gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”, care este  aprobat cu 
un numar de  12 voturi „pentru”, 0 vot „abțineri”, 0 voturi „împotriva”, din 15 consilieri   în funcție și 12 consilieri 
prezenți  la ședință. 

Domnul Mîndruță Ionuț Auraș, solicită cuvântul și spune că a mai ridicat  problema gunoaielor  din  punctul  
numit „Valea  rea” unde sunt foarte multe  gunoiae, trebuie gasită o  soluție pentru ridicarea lor. Domnul viceprimar  
spune că la momentul acesta nu se pot ridica acele gunoaie,  trebuie  popularizate   locațiile de  depozitare a  
deșeurilor  rezultate din construcții  stabilite prin HC, ca cetățenii să  nu mai ducă acele deșeuri    in  locuri unde nu 
trebuie, avem   achiziționată o  cameră mobila  pentru a fi  detectate acele persoane care nu  depozitează    corect 
acele deșeuri.  De asemeni domnul Mîndruță  Ionuț Aura,   ridică problema drumurilor  de expoatație agricolă  din 
punctul Tătărani -Aliceni care sunt impracticabile , având în vedere   faptul că se apropie campania de toamnă. 
Domnul Rădulescu Cosmin spune că în general toate drumurile de acces în zona de deal sunt  impracticabile  din  
cauza ploilor, precum și cele din câmp.  Trebuie găsită o  soluție pentru a băga un utilaj  ca aceste drumuri să fie  
indreptate. 

Intrucât alte întrebări, interpelări și probleme de analizat nu mai sunt iar punctele înscrise pe ordinea de zi au 
fost discutate, cu permisiunea domnilor consilieri, domnul presedinte de ședinta, declară închise lucrările ședinței din 
data 24.08.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul proces verbal 
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