
  
Proces Verbal 

încheiat astăzi  04.12.2020 
în ședința extraordinara a Consiliului Local Poșta Câlnău 

 
           Astăzi, data de mai sus are loc ședința  extraordinară a Consiliului local Posta Calnau, judetul Buzau, 
ședinta fiind convocata  conform  prevederilor  art.133 alin (2) din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul 
Administrativ, de catre primarul  comunei Poșta Câlnău, d-nul  Munteanu Sorin, prin Dispozitia nr.      
278/02.12.2020 

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 
             Potrivit  dispozițiilor art. 137 din  O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul Administrativ, se 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 14 consilieri, lipsă fiind  domnul consilier  Belu Ionut Adrian 
sedința fiind astfel  legal constituită . 
            La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana și domnul primar 
Munteanu Sorin .  

 Doamna consilier Toma Mihaela- presedinta de sedinta prezinta Proiectul  ordinii de zi a sedintei 
extraordinare a   Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău  din data de 04.12.2020  care  este următorul :  
 Aprobarea  Procesului verbal al  ședinței  de Consiliu Local  din data de 12.11.2020 
        -Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investiţii -,, Înființare  distribuție gaze naturale în comuna Posta Câlnau, Județul Buzau” ; 
                        Initiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de  hotărâre privind  aprobarea contului de execuție  bugetară la trim III  anul 2020 . 
                        Iniţiator  primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului 
consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea  locului  de consilier  local în cadrul Consiliului 
Local  al comunei Poșta Câlnău  
                       Iniţiator primar Munteanu Sorin 
             Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat in unanimitate de voturi  de catre  consilierii în 
funcție pezenți  la  ședință.  
  Doamna secretar  general delegat al U.A.T. da citire procesului verbal al sedintei de Consiliu din data de 
12.11.2020 , si intreaba pe domnii consilieri daca sunt de acord cu cele prezentate, daca sunt modificari sau alte 
adaugiri la procesul verbal de  sedinta. Nefiind discutii pe aceasta tema  doamna presedinta de sedinta supune spre 
aprobare procesul verbal al sedintei anterioarea  care este aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenți la 
ședință. 
 Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi. Domnul primar Munteanu Sorin prezinta domnilor consilieri  
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii indicatorilor  tehnico-economici  pentru obiectivul de 
investiţii -,, Înființare  distribuție gaze naturale în comuna Posta Calnau, Județul Buzau”” si prezinta domnilor 
consilieri ca la incarcarea proiectului pe Platforma in vederea  aprobarii a iesit o diferenta de 10 lei la indicatori 
tehnico economici diferenta ce trebuie corectata  drept pentru care a fost initiat prezentul proiect de hotarare.  

Supus votului proiectul  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii indicatorilor  tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiţii -,, Înființare  distribuție gaze naturale în comuna Posta Calnau,județul 
Buzău”, este aprobat cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” și un vot „abțieri”(consiler 
Nica Constantin) din numărul de 14 consileri prezenți la  ședință. 
 Se trece la următorul punct al ordinii de zi Proiect de  hotărâre privind  aprobarea contului de execuție  
bugetară la trim III  anul 2020. Intrucat doamna contabila se afla inca in spital unde este internata de  doua 
saptamani, confirmata pozitiv Covid19 ceea ce a dus si la renuntarea dezbaterii proiectului de hotarare 
privind rectificarea bugetului.  Doamna consilier Postovei Maria prezinta „Proiect de  hotărâre privind  
aprobarea contului de execuție  bugetară la trim III  anul 2020” explicand ceea ce reprezinta pe capitole. 
Nefiind discutii la cest proect de hotarare se trece la votarea lui . Proiectul de  hotărâre privind  aprobarea 
contului de execuție  bugetară la trim III  anul 2020 este aprobată  cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 
voturi „împortivă” și un vot „abțieri”(consiler Nica Constantin) din numărul de 14 consileri prezenți la  
ședință. 
 Se trece la următorul proiect al ordininii de zi „Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de 
drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea  locului  
 



 
 
 de consilier  local în cadrul Consiliului Local  al comunei Poșta Câlnău. Se da citirea proiectului de hotarare 
nefiind discutii in acest sens.               
 Supus la  vot „Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului 
domnului consilier local Belu Ionuț Adrian, precum și vacantarea  locului  de consilier  local în cadrul 
Consiliului Local  al comunei Poșta Câlnău este aprbat , cu 14  voturi  ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi  
,,împotrivă” din totalul de  14 consilieri prezenți  la ședință.  
              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, doamna presedinta de ședinta, declară închise 
lucrările ședinței din data de  04.12.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a 
incheiat prezentul proces verbal. 

 
Președinte de Ședință,                                                Secretar general delegat al U.A.T.           

                       Consilier,   
                  TOMA MIHAELA                                                                ENACHE ANA 


