
Proces Verbal 
încheiat astăzi 29.09.2021 

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)  lit.a.) din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul Administrativ, de 
catre primarul  comunei Poșta Câlnău, d-nul  Munteanu Sorin, prin Dispozitia nr.194/24.09.2021.                                                

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 ordinară 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  15 
consilieri,  ședința fiind astfel  legal constituită. 

D-na secretar   dă citire procesului verbal al ședinței  din data de 22.09.2021. Se consultă  domnii consilierii cu 
privire la conținutul acestuia, nu sunt   observatii legate de procesul verbal. Supus la vot procesul  verbal al sedintei din 
data de 22.09.2021 este aprobat in unanimitate  cu un numar de 15 voturi pentru din numarul de 15 consilieri prezenti  la 
sedinta.   Doamna secretar informează pe domnii consilieri că așa cum s-a propus în ședința anterioara a fost transmisa o 
invitație de a participa la ședință doamnei directoare a școlii generale ”Constantin Ivănescu”   dânsa a răspuns că nu 
poate participa întrucât la această oră are  ore la clasă cu elevii.     

In continuare doamna presedinte de sedinta Alexandru Veronica preia conducerea ședinței și   pezintă ordinea 
de zi dupa cum urmeaza: 

  -Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” Poșta Câlnău pentru anul școlar 2021-2022. 

                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului   Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în cadrul 

Comisiei de evaluare  si asigurarea  calității pentru anul școlar 2021-2022 din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin 
Ivănescu ” Poșta Câlnău. 

           Inițiator primar Munteanu Sorin 
 Se supune la vot ordinea zi  care este aprobata cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0 vot „abțineri”, 0 voturi 

„împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 15 consilieri prezenți  la ședință. 
- Se trece la discutarea  ordinii de zi, doamna președinte de ședință prezintă  Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” Poșta Câlnău pentru anul școlar 2021-2022. 

Se fac propuneri după cum urmează:  doamna consilier Toma Mihaela    propune ca reprezentanți ai consiliului 
local în Consiliul  de Administrație Școala  pe domnii  consilieri  Stan Victoraș Florin  și dna  Poștovei Maria.  

Domnul consilier Mîndruță Ionuț Auraș  propune  ca reprezentanți ai consiliului local în Consiliul de 
Administrație al Școalii  pe domnii  consilieri  Nica Constantin  și Lazăr Marian Cosmin. Alte propuneri nu mai sunt  se 
supune la vot prima propunere care este votata cu un număr de  10 voturi „pentru”  și un număr de 5 voturi „abțineri” 
din  totalul de 15 consilieri în funcție și  15 consilieri prezenți la ședință. Se supune la vot a doua propunere  care este  
votata cu un număr de  5 voturi „pentru”  și un număr de 10 voturi „abțineri” din  totalul de 15 consilieri în funcție și  15 
consilieri prezenți la ședință. Urmare a  votului exprimat  domnii  consilieri  Stan Victoraș Florin  și  Poștovei Maria 
sunt   desemnați reprezentanții C.L. în C.A. școala pentru anul școlar 2021-2022. 

Se  trece  la discutarea punctului doi al ordinii de zi  și se prezintă Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului   Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în cadrul Comisiei de Evaluare  si Asigurarea Calității 
pentru anul școlar 2021-2022 din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” Poșta Câlnău. 

Se fac propuneri după cum urmează:  doamna consilier Crivăț Ioana    propune ca reprezentat al consiliului local   
în Comisiei de Evaluare  si Asigurarea  Calitatii pentru anul școlar 2021-2022 din cadrul  Școlii Gimnaziale „Contantin 
Ivănescu ” Poșta Câlnău pe doamna  Alexandru Veronica.  

Domnul consilier Mîndruță Ionuț Auraș  propune   ca reprezentant  C.L. în cadrul Comisiei de Evaluare  si 
Asigurarea  Calitatii pentru anul școlar 2021-2022 din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” Poșta Câlnău pe 
domnul   consilier  Nica Constantin. Alte propuneri nu mai sunt. Supusă  la vot prima propunere este aprobată cu un 
număr de  10 voturi „pentru”  și un număr de 5 voturi „abțineri” din  totalul de 15 consilieri în funcție și  15 consilieri 
prezenți la ședință.supusă la vot a doua  propunere este votata cu un număr de  5 voturi pentru și un numar de 10 voturi 
abțineri. Doamna  Consilier Alexandru Veronica este  desemnata ca reprezentant  C.L. în cadrul Comisiei de Evaluare  
si Asigurarea  Calitatii pentru anul școlar 2021-2022 din cadrul  Școlii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” Poșta Câlnău. 

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 29.09.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul proces verbal. 

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


