Proces Verbal
încheiat astăzi 10.07.2020
în ședința ordinara 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. 153/01.07.2020.
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 15 consilieri, sedința fiind astfel legal constituită .
La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana, doamna
inspector contabil David Tanța si d-nul primar Munteanu Sorin.
In conformitate cu prevederile art 123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
doamna consilier local Poștovei Maria, președinte de ședință asigură conducerea ședinței.
Doamna președinte de
ședință dă cuvantul d-nei Secretar general delegat Enache Ana, în
conformitate cu prevederile art.138 alin(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ pentru a
prezenta procesul verbal al ședinței anterioare. Secretarul delegat al comunei solicită, dacă este cazul sa-și
expună punctul de vedere asupra procesului verbal de la ședința anterioară, proces verbal înmânat consilierilor
locali odată cu invitația.
Nu sunt opinii, puncte de vedere sau neclarități, cu privire la procesul verbal. Toți consilierii locali au
primit documentele ședinței, respectiv proiectele de hotărâri, anexele acestora, alte documente care au stat la
baza emiterii proiectelor de hotărâri, referate, rapoarte și adrese. Supus la vot procesul verbal al seditei din
data de 12.06.2020, este aprobat în forma prezentată cu unanimitate de voturi de d-nii consilieri prezenți la
ședință cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă”.
Doamna președinte de ședință Poștovei Maria, prezinta domnilor consilieri ordinea de zi a ședinței:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău;
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltăriiși Administrației prin
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, sat Potârnichești,
comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău”;
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor
inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău;
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederie O.U.G. nr. 69 din 14
mai 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la trim I și trim II anul 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin;
-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. VII pe anul 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- alte probleme ale activității curente
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre: Doamna contabila solicita apobarea luarii în discuție a
proiectului de hoărâre privind rectificarea de buget VII la primul punct întrucât timpul nu-i permite să
rămâna până la șfâșitul ședinței. Supus la vot propunerea este aprobată în unanimitate .
Doamna presedinta de sedință dă cuvântul doamnei contabile pentru a prezenta proiectul supus spre
aprobare al odinii de zi: „-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr.VII pe anul 2020”.

După citirea proiectului de hotărâre doamna David Tanța, inspector contabil prezintă necesitatea
aprobării rectificării de buget urmare adresei Scolii Gimnaziale nr.1079/01.07.2020 prin care care solicită
diminuarea unor sume pe fiecare formă de învățamânt de la art 20.06.01 transport și de la art 59.01.01 burse
și se duc la art 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii pe toate formele formele de învățământ. Se
diminuează de la învățământ primar art 71.01.01 pentru obiectiv grup sanitar Școală Sudiți și se adaugă la
obiectiv Grup Sanitar Școală Zilișteanca și montat pavele Școală Zilișteanca .
De la capitolul 60.07.02 cultură art.71.01.01 se diminuează la obiectv reparații capitate monument
istoric și se adaugă. la capitolul 70.50.01.art. 71.01.01 pentru obiectiv Reabilitarea sistem alimentare cu apă.
Se dimunuează la capitolul 70.50.00 art.71.01.30 la obiectiv Studiu fezabilitate gaze și se adugă la
obiectiv GIS în cadrul aceluiaș proiect.
Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea „Proiect de
hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. VII pe anul 2020” , proiect ce este aprobat pe articole, cu
15 voturi ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: - „-Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului
stradal al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău” Se da citire proiectului ordinei de zi. Nefiind discuții
referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea : „-Proiectului de hotărâre privind
aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău” proiect ce este aprobat pe
articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi
,,împotrivă„ din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:„ -Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltăriiși Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –
„Construire bază sportivă TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău”;
Domnul primar Munteanu Sorin prezintă proiectul ordinei de zi si prezintă domnilor consilieri ca
în vederea asigurării unor condiții decente de practicare a sportului de masă în aer liber pe raza comunei Poșta
Câlnău, coroborat cu posibilitatea finanțării prin „C.N.I.” SA Programul Național de Construcții de Interes
Public sau Social, Subprogramul „COMPLEXURI SPORTIVE" autoritatea locală a înaintat o cerere de
finanțare pentru construirea unei baze sportive TIP 1 , situată în satul Potârnichești, T78, P849.
Baza sportivă va cuprinde :- Teren pentru fotbal, - Teren multifuncțional pentru handbal,
baschet, volei și tenis,- Clădire pentru vestiare, - Cabină de poartă ,- Parcare,- Alei pietonale,- Spații verzi
În urma solicitării înaintate către Compania Națională de Investiții s-a solicitat emiterea unei Hotărâri
de Consiliu Local prin care se va da în administrare terenul aferent investiției pe perioada realizării
obiectivului de către companie. .Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre ,se
supune votului aprobarea : „-Proiectului de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă
TIP 1, sat Potârnichești, comuna Poșta Câlnău, T78, P849, județul Buzău” proiect ce este aprobat pe
articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi
,,împotrivă”.proiect ce este aprobat pe articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”,
0 voturi ,,abținei , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință .
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:„ - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor suprafețe de
teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de
pe raza UAT Poșta Câlnău ” Se da citire proiectului ordinei de zi. Domnul primar prezintă domnilor
consilieri motivul care a stat la baza initierii proiectului de hotarare deoarece în tirmpul construcției,
renovării sau dezafectării unei structuri sunt generate cantități mari de deșeuri care au un impact considerabil
asupra mediului. Folosirea unor rute alternative de gestionare poate duce la îmbunătățirea mediului și
reducerea unor costuri. Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate
temporar sunt: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, caramizi, țigle și
materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase.
Deșeurile inerte rezultate din activități de construcții și demolări de pe raza comunei Poșta Câlnău vor fi
utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe și torenți (forme de eroziune de suprafață) ,
reabilitare, consolidare a drumurilor din comună, astfel s-a stabilit ca în raport cu fiecare sat component să
fie stabilite locuri de depozitare conform anexei care face parte din hotarare. Fiind epuizate discuțiile
referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea „- Proiectului de hotărâre privind
stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de
construcţii și demolări de pe raza UAT Poșta Câlnău ” proiect ce este aprobat pe articole, fără amendamente,

în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei”, 0 voturi ,,împotrivă„ din totalul de 15
consilieri prezenți la ședință.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: - „-Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități
fiscale având în vedere prevederie O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020” Se da citire proiectului ordinei de zi.
Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea :
„Proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederie O.U.G. nr. 69 din
14 mai 2020” proiect ce este aprobat pe articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”,
0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă„ din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: -„ Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind
activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020” Se
da citire proiectului ordinei de zi. Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre, se
supune votului aprobarea :
- Proiectului de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea
desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020” proiect ce
este aprobat pe articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0
voturi ,,împotrivă„ din totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
bugetară la trim I și trim II anul 2020” Se da citire proiectului ordinei de zi. Fiind epuizate discuțiile
referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea : „-Proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție bugetară la trim I și trim II anul 2020” proiect ce este aprobat pe articole,
fără amendamente, în forma inițială, cu 15 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă„ din
totalul de 15 consilieri prezenți la ședință.
Doamna președintă de ședintă întreabă pe domnii consilieri dacă mai sunt alte probleme sau alte
solicitări.
Intrucît 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 10.07.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces verbal.
Președinte de Ședință,
Consilier,
POȘTOVEI MARIA

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

