
  
Proces Verbal 

încheiat astăzi  12.11.2020 
în ședința extraordinara a Consiliului Local Poșta Câlnău 

 
           Astăzi, data de mai sus are loc ședința  de îndată 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.  255/09.11.020. 

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 11 consilieri locali 
validați în  funcție sunt prezenți un număr de 11 consilieri, lipsă fiind  domnul consilier  Lazar Marian 
Cosmin 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 secrertar  general  al U.A.T prezinta Proiectul  ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al 
Comunei Poșta Câlnău  din data de 12.11.2020  care  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 ;  
și 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 supleantdin 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. 

   Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat in unanimitate de voturi  de catre  consilierii în funcție 
pezenți  la  ședință. Se trece la primul punct al orindinii de zi  și anume alegerea  președintelui de ședință  pentru  
următoarele trei  luni.  Sunt  invitați  cei 10 consiliri care fost validați și au depus jurământul  să  facă propuneri. 
Domnul consilier   Dedu Răzvan propune pentru funția de președinte de  ședință pentru lunile  noembrie 2020-ianuarie 
2021 pe doamna consilier Toma Mihaela. Supusă la vot propunerea este aprobată  în unanimitate de  consierii în drept 
de vot.  Doamna președină de   ședință este invitată  să  preia conducerea ședinței și după ce  muțumește  domnilor 
consieri pentru încrederea acordată  dă citire  încă odata   ordinea de zi a ședinței  care  este supusă spre aprobare și 
care este aprobată   cu uannimitate de voturi   de către  cosilierii  cu  drept de vot.  

Se trece la următorul  punct al ordinii de  zi  respectiv  depunerea  jurământului de către consilieii   validati  
de instanță pe listele  supleanți să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul 
jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile 
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Poșta Câlnău. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

 Doamna  președintă  de  ședință care conduce ședința, a chemat în ordine alfabetică consilierii locali 
să citească jurământul, imprimat pe un formular special  iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei 
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus mâna 



stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de 
credinţă,  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea s-a înmânat 
consilierului local. 

După  depunerea jurământului  de catre cei patru consieri  se trece la următorul punct al ordinei de  zi și 
anume  „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”. 

Doamna  președintă de ședință  invite pe domnii consiliei să facă  propuneri pentru   cele  trei comisii   de 3 
comisii de specialitate, care are fiecare un număr de cinci membri. Domnul  consiler  Olteanu Cristinel 
propune ca  întâi să se stabilească componența  celor trei comisii  după care să se supună la vot  individual 
fiecare comisie  Supusă la vot propunerea este aprobată in unanimitate.  Doamna președină de ședință 
Toma Mihaela  prezintă componența  fiecărei comisii după cum urmează: 
   a). Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 
mediului si turism, compusă din 5 membri și având următoarea componentă: 
																	1.			Doamna TOMA MIHAELA 
         2.  Doamna ALEXANDRU VERONICA 
        3.  Domnul STAN VICTORAȘ FLORIN  
         4.  Domnul  DEDU RĂZVAN  
         5.  Doamna POȘTOVEI MARIA 
   b). Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea ordinei si linistii 
publice, a drepturilor cetătenilor, compusă din 5 membri și având următoarea componentă: 
            1.    Doamna CRIVĂȚ IOANA 
 2.    Doamna SĂFTOIU IOANA MĂDĂLINA 
 3.    Domnul BELU IONUȚ ADRIAN 
 4.    Domnul OLTEANU CRISTINEL 
 5.    Domnul RĂDULESCU  IONEL  COSMIN  
   c). Comisia pentru învătământ, sănătate și familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, tineret și sport, compusă din 5 membri și având următoarea componență: 
          1.   Domnul   LAZĂR MARIAN COSMIN 
          2.  Domnul  MÎNDRUȚĂ  IONUȚ AURAȘ 
          3.  Domnul  NICA CONSTANTIN 
          4. Domnul  NECULA  MIHAI  
          5.  Domnul   ARSENE FĂNEL VIOREL 
 Se  supune  la vot  aprobarea  Comisei a pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,în forma prezentată, care este aprobată  cu 
un număr de 13 ( treispreceze)  voturi „pentru” și 1 (un) vot „împotivă” ( consiler Mândruță Ionuț Auraș) 
din numărul de 14 consieri prezenți la  ședință. 
 Se   supune  la vot  aprobarea  Comisiei pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, 
apărarea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetătenilor, în forma prezentată care este aprobată  cu un 
număr de 14  voturi „pentru” din numărul de 14 consileri prezenți la  ședință. 
 Se  supune  la vot  aprobarea  Comisia pentru învătământ, sănătate și familie, activități social – 
culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport care este aprobată  cu un 
număr de 13  voturi „pentru” și un vot „abțieri”(consiler Mândruță Ionuț Auraș) din numărul de 14 
consileri prezenți la  ședință 
 Supus la vot „Proiectul 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” este aprobată  cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” și un vot 
„abțieri”(consiler Mândruță Ionuț Auraș) din numărul de 14 consileri prezenți la  ședință. 
 Se trece la urătorul proiect al ordininii de zi „Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului 
Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău”. Doamna presedinte de ședință invită pe domnii consilieri să  facă propuneri 
pentru funcția  de  viceprimar,   care vor fi înscrise pe buletinele de vot  pregătite în acest sens  
              Doamna  Crivăț  Ioana  propune pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier  Arsene Fănel Viorel, 
 Domnul Mîndruță  Ionuț Auraș propune pentru funcția de viceprimar pe domnul  consilier  Rădulescu Ionel 
Cosmin. Domnul Olteanu Cristinel propune pentru  funcția de viceprimar pe domnul consilier  Mândruță Ionuț 
Auraș.  



 
  Nemaifiind alte propunerii  se trece la vot  pe bază de buletine  de vot, urmat de numărarea 
voturilor. Doamna președintă de  ședință   anunță rezultatul  numărării voturilor pentru propunerea  alegerii 
viceprimarulri care se prezentaă astfel: 
  Domnul  Arsene Fănel Viorel  consilier   ales pe lista  partidului  PSD  un numr de 12 
(doisprezece) voturi  „pentru” din numărul de 14 (paisprezece) voturi exprimate. 
 Domnul  Rădulescu Ionel Cosmin , consilier ales pe lista partidului ALDE  un număr de  2 (două) 
voturi  „pentru”din numărul de 14 (paisprezece) voturi exprimate. 
 Domnul  Mîndruță Ionuț Auraș , consilier ales pe lista partidului PRO ROMÂNIA un număr de  2 
(două) voturi  „pentru” din numărul de 14 (paisprezece) voturi exprimate. 
 Supus la  vot „Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău” a  
domnului Arsene Fănel Viorel  este aprbat , cu 14  voturi  ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi  ,,împotrivă” 
din totalul de  14 consilieri prezenți  la ședință.  

Doamna președintă  de ședintă  dă cuvântul domnului  consilier Arsene Fănel Viorel, viceprimarul 
ales al  comunei care muțumește  domnilor consiliei pentru încrederea acordată,  consideră   că a făcut 
dovada  profesionalismului în mandatul trecut  și își exprimă încrederea că va  continua împreună cu echipa 
existent a proiectelor   și  angajamentelor viitoare  
              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  12.11.2020, 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 


