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Proces Verbal 

încheiat astăzi 18.11.2021 

în ședința extraordinara  de îndată a Consiliului Local Poșta Câlnău 

 

           Astăzi, data de mai sus are loc ședința  extraordinară de îndata a Consiliului local Posta Calnau, judetul 

Buzau, ședinta fiind convocata  conform  prevederilor  art.133 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul 

Administrativ, de catre primarul  comunei Poșta Câlnău, d-nul  Munteanu Sorin, prin Dispozitia nr.  253/17.11.2021.                                                                  

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 este deschisă de către doamna secretar general al comunei Poșta Câlnău, conform  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  13 

consilieri,  lipsă fiind  domnii consilieri Alexandru Veronica și  Lazăr Marian Cosmin  ședința fiind astfel  legal 

constituită.       

D-na secretar   prezintă  procesul  verbal al ședinței  din data de 27.10.2021. Se consultă  domnii consilieri 

cu privire la conținutul acestuia.  Domnul Mândruță Ionuț Auraș  spune că   referitor la proiectul de  hotărâre privind 

atestarea  unei suprafețe de teren situată în fața căminului  cultural Sudiți  în documentele  prezentate la convocare  

nu corespunde cu supafața din prioectul de hotărâre. Doamna secretar explică faptul că suprafața înscrisă în 

convocator a fost  înregistrată în mod eronat fapt explicat la momentul   discutării  priectului de  hotarare  în care a 

fost consemnată suprafață rezultată în urma măsurătorilor efectuate de expertul topograf și acea suprafață a fost 

aprobață în  sedință. De asemeni domnul Mîndruță Ionuț Auraș aduce ca observație   faptul că procesul verbal al 

ședinței  care conține un număr de  4 file nu sunt numerotate. Doamna secretară   spune că iși  însușește observația și 

asigură  că pe viitor  acest lucru  va fi  îndreptat.  Nu mai  sunt alte   observatii legate de procesul verbal. Supus la vot 

procesul verbal al sedintei din data de 27.10.2021este aprobat cu un numar de 13 voturi „pentru”,  0 voturi „abțineri”, 

0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 13 consilieri prezenți  la ședință. 

In continuare doamna presedinte de sedinta Toma Mihaela preia conducerea ședinței și   pezentă ordinea de 

zi dupa cum urmeaza: 

    - Proiect de hotarare 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.              -   Inițiator primar Munteanu Sorin 

Cu propunerea suplimentării ordinii de zi cu: Proiect de hotărâre privind ,,Aprobarea numărului și  cuantumului de 

burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de îvățământ preuniversitar de stat pentru anul 

scolar  2020-2021”.    -   Inițiator primar Munteanu Sorin. 

      - alte probleme ale activității curente 

 Se supune la vot ordinea zi  care este aprobata cu un numar de 13  voturi „pentru”,  0  voturi „abțineri”,0  voturi 

„împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 13 consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la discutarea  ordinii de zi și se prezintă „Proiectul de hotarare 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-  Inițiator primar Munteanu Sorin. 

Acest Proiect de hotărâre  a fost aprobat în sedința din 22.09.2021, dar urmare a solicitării de  de clarificări  

4/ 05.11.2021 a Autorătății de management și a modificării Ghidului solicitantului  în data de 10.06.2021  se impun  

anumite modificări la documentele depuse initial respectiv a aprobării Proiectului „Împreună  la școală” în valoare 

de 772.115,98, lei și  aprobarea indicatorilor tehnico economici  ai  Proiectului  „Împreună la școală” . 

 Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 13 voturi „pentru”,  0 voturi „abțineri”, 0  

voturi „împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 13 consilieri prezenți  la ședință. 

             Se trece la următorul proiect al ordinii de zi si se da citire ” Proiect de hotărâre privind ,,Aprobarea 

numărului și cuantumului de burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat pentru anul scolar  2020-2021” 

Nu sunt discuții legate  de acest proiect de  hotărâre. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un 

numar de 13 voturi „pentru”,  0 voturi „abțineri”, 0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 13 consilieri 

prezenți  la ședință. Întrucât 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 presedinte de ședinta, declară închise 

lucrările ședinței din data 18.11.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul 

proces verbal.  

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR  GENERAL  DELEGAT AL U.A.T. 
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