Proces Verbal
încheiat astăzi 21.01.2021
în ședința extraordinara a Consiliului Local Poșta Câlnău
Astăzi, data de mai sus are loc ședința ordinară 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.
5/12.01.2021.
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
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 14 consilieri locali
validați în funcție sunt prezenți un număr de 14 consilieri, sedința fiind astfel legal constituită .
La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana, doamna David Tanța –
inspector contabil și domnul primar Munteanu Sorin .
Doamna Președintă de ședință Toma Mihaela prezinta domnilor consiliei Convocatorul Ședinței cu
Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău din data de 21.01.2021 care
este următorul :
-Desfăsurarea procedurii depunerii jurământului de către consilierul local: doamna consilier Ioniță Vasilica,
consilier local supleant PSD validat prin Decizia civilă pronunțată de Judecătoria Buzău în data de 16.12.2020 în
dosarul nr.15176/200/2020 ;

Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei Posta
Câlnău, pentru anul 2021;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,
comuna Poșta Câlnău, județul Buzău;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de Hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali
ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local al Comunei
Poșta Câlnău pentru sedintele din lunile februarie 2021 – aprilie 2021;
- alte probleme ale activității curente
- Aprobarea Procesului verbal al ședinței de consiliu din data de 16.12.2020.
- Doamna președintă consilier Toma Mihaela propune suplimentarea ordinei de zi a ședinței cu Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor proiectului „Reabilitare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău,
județul Buzău”.
Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat in unanimitate de voturi de catre consilierii în funcție
pezenți la ședință.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi respectiv depunerea jurământului de către doamna consilier
Ioniță Vasilica, consilier local supleant PSD validat prin Decizia civilă pronunțată de Judecătoria Buzău în data de
16.12.2020 în dosarul nr.15176/200/2020, validată 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-o pe doamna consilier local în faţa
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia să citească
jurământul, imprimat pe un formular special. 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 citirea jurămntului doamna președintă de ședință
propune ca doamna consilier Ioniță
Vasilica să facă parte din: Comisia pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, apărarea

ordinei si linistii publice, a drepturilor cetătenilor, compusă din 5 membri în locul consilierului din care a
demisionat domnul Belu Ionuș Adrian și care are următoarea componentă:
1. Doamna CRIVĂȚ IOANA
2. Doamna SĂFTOIU IOANA MĂDĂLINA
3. Domna IONIȚĂ VASILICA
4. Domnul OLTEANU CRISTINEL
5. Domnul RĂDULESCU IONEL COSMIN
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 aprbat , cu 14
voturi ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 14 consilieri prezenți la ședință.
Se trece la următorul punct al ordinei de zi și se dă cuvântul doamnei inspector contabil David
Tanța care prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Achizitii Publice al comunei
Posta Câlnău, pentru anul 2021 cu precizările și explicațiile aferente fiecărui capitol. Nefiind discutii pe
acesta temă se supune la vot „Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de Achizitii
Publice al comunei Posta Câlnău, pentru anul 2021”, care este aprbat , cu 14 voturi ,,pentru”, 1 voturi
,,abținei” domnul consilier Nica Jan ,0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri validați, prezenți la
ședință.
Se trece la următorul punct al ordinei de zi și se dă cuvâtul domnului primar Munteanu Sorin care
prezintă „- Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021
– 2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău„ .Nu sunt dicuții privitoare la acest prioect de hotărâre și
supus la vot „- Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 –
2027, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău” este aprbat , cu 14 voturi ,,pentru”, 1 voturi ,,abținei”
domnul consilier Mîndruță Ionuț Auras , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri validați,
prezenți la ședință.
Se trece la următorul punct al ordinei de zi și se dă cuvântul doamnei Enache Ana secretarul
general delegat al U.A.T., care are și funcție de inspector asistență sociala în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Poșșta Câlnău care dă citire Proiectului de Hotărâre pentru
aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestru II al anului 2020. După prezentarea proiectului de hotărâre domnul consilier Necula
Mișu, întreabă care este diferența între indemnizația de handicap pentru persoană cu handicap grav și
asistentul personal pentru persoană cu handicap grav. Doamna Enache Ana explică faptul ca de
indemnizația pentru persoană cu handicap grav beneficiaza persoanele încadrate in grad de handicap grav
cu asistent personal, conform certificatului de încadrare în grad de handicap valabil eliberat de Comisia
pentru Protecția Copilului Buzău, respectiv Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap
Buzau, după caz care au optat și au primit Aviz de la D.G.A.S.P.C. Buzău pentru primirea indemnizatiei
fixe pentru persoană cu handicap grav în conformitate cu prevederile Legii nr 448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav este aceiași procedură ca la Indemnizații cu diferența că persoanele încadrate în grad de handicap
grav cu asistent personal , sau după caz reprezentanții legali ai acestora au optat pentru angajarea unui
asistent personal pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal, au primit aviz favorabil din partea
D.G.A.S.P.C. Buzau în acest sens și au fost încadrați cu contract demuncă în funcția de asistent personal
pentru persoană cu handicap grav, de către Primărie în limita posturilor prevăzute și aprobate în
Organigramă.Nemaifiind discuții în acest sens se supune la vot „Proiect de Hotărâre pentru aprobarea
raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru
II al anului 2020” care este aprbat , cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0voturi ,,împotrivă” din
totalul de 15 consilieri validați și prezenți la ședință.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi și doamna Enache Ana, secretarul general delegate al
U.A.T prezină - Proiect de Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local al
Comunei Poșta Câlnău pentru sedintele din lunile februarie 2021 – aprilie 2021, cu precizarea că
doamna consilier Toma Mihaela a împlinit trei luni de la preluarea mandatului de președinte de ședință al
Consiliului Local., care expiră la șfârșitul lunii ianuarie 2021.
Se trece la propuneri pentru funcția de presedinte de Ședință al Consiliului Local Poșta Câlnău
pentru următoarele trei luni. Doamna consilier Toma Mihaela propune pe domnul Arsene Fanel Viorel, iar
domnul consilier Olteanu Cristinel propune pe domnul Lazar Marian Cosmin . alte propuneri nu mai sunt
si se supun la vot propunerile făcute:

Pentru domnul Arsene Fanel Viorel sunt înnumărate 12 voturi -pentru, 3- abtinei si 0- voturi împotrivă
Pentru domnul Lazaă Marian Cosmin sunt înnumărate 3 voturi- pentru 12voturi- abtinei si 0- voturi
împotrivă din totalul de 15 consilieri în funcție. Domnul Arsene Fănel Viorel , cu 12 voturi ,,pentru”,3
voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință. Este ales Președinte
de ședință al Consilului Local Poșta câlnău pentru urmotoarel trei luni respectiv februarie,,martie, aprilie
2021.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi si se dă citire „Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
indicatorilor proiectului „Reabilitare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău, județul
Buzău”.nefiind discuții asupra acestui proiect de hotărâre se supune la vot aprobarea lui.
„Proiectuli de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor proiectului „Reabilitare drumuri de interes local în
comuna Poșta Câlnău, județul Buzău” este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”1 voturi ,,abținei” consilier Nica
Constantin , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Doamna Secretar general delegat al U.A.T, Enache Ana, cere cuvântul și după ce acesta îi este
acordat prezintă domnilor consilieri spre analiză și aprobare procesul verbal al ședinței de Consiliu Local
anterioare. Supus la vot Procesul Verbal al ședinței de Consiliu Local din data de de 16.12.2020 este aprobat
cu unanumitate de voturi exprimate din 15 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 21.01.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care s-a
incheiat prezentul proces verbal.

Președinte de Ședință,
Consilier,
TOMA MIHAELA

Secretar general delegat al U.A.T.
ENACHE ANA

