Proces Verbal
încheiat astăzi de 13.05.2020
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.
121/07.05.2020.
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 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 Alexandru Veronica, 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 28.04.2020, 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 Alexandru Veronica, prezinta domnilor consilieri ordinea de zi a
ședinței:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului
public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău,
de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POȘTA CÂLNĂU”şi„SERVICIUL
SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume necesare sprijinirii unităților de
învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet
(tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta
Câlnău .
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr.III- 2020
Inițiator primar Munteanu Sorin
Președintele de ședință consultă consilierii, dacă mai sunt și alte probleme ce ar necesita incluse în
proiectul de pe ordinea de zi.
Domnul primar Munteanu Sorin solicită suplimentarea ordinii de zi a sedinței cu –„ Proiect de
hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat, proiect de hotărâre
inițiat urmare a adresei Consiliului Judeţean Buzău nr.6742/08.05.2020 înregistrată la primăria Poșta
Câlnău cu nr. 2756 / 08.05.2020 prin care se solicită adoptarea în prima ședință de Consiliu local a
documentelor necesare asigurarării conducerii operative a acestei Asociații în baza prevederilor art.8991 și 605 din Codul Administrativ. Aprobat prin OUG nr.57/2019 , asociațiile de dezvoltarea
intercomunitară au obligația revizuirii actelor constitutive și a statuletor proprii. Supusă la vot
propunerea este aprobată în unanimitate de către consilierii prezenți la sedință. Nemaifiind alte propuneri,
președintele de ședință supune spre aprobarea consilierilor ce compun Consiliul Local ordinea de zi a
ședinței.

Supusă la vot, ordinea de zi a acesteri ședințe a fost aprobata cu un numar de 15 voturi pentru , 0
voturi abtineri, 0 voturi importiva, din numarul total de 15 consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre:
Doamna presedinta de sedință dă cuvântul doamnei secretar general delegat al U.A.T. pentru a
prezenta primul proiect al odinii de zi: „-Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea
unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale
comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA
CANALIZARE POȘTA CÂLNĂU”şi„SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”. După citirea
proiectului de hotărâre doamna secretara aduce la cunoștiință necesitatea aprobarii proiectului de
hotărâre în forma prezentată având în vedere modificările aduse actelor normative ce reglementează
activitatea autoritatilor Administratiei publice locale, precum si faptul ca in aparatul de specialitate al
primarului au survenit modificari privind organizarea, organigrama și statul de functii si atributiile
personalului, fapt ce impune realizarea si aprobarea unui nou Regulament de Organizare si Functionare a
aparatului de specialitate al Primarului Poșta Câlnău. Pentru atingerea obiectivelor de performanta ale
aparatului de specialitate al Primaruluui si a serviciilor publice de interes local,este necesar ca atributiile si
sarcinile compartimentelor sa fie in mod rational repartizate pe posturi, avându-se in vedere volumul de
munca corespunzator realizarii atributiilor fiecarui compartiment, fapt pentru care se impune aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al institutiei.
Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea „Proiect
de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de
alimentare cu apă şi serviciului public de salubrizare ale comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, de către
operatorii serviciilor publice„SERVICIUL APA CANALIZARE POȘTA CÂLNĂU”şi„SERVICIUL
SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU” , 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 alocării unor
sume necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice
și pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților
școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău. Se da citire proiectului ordinei de zi și se aduce la cunoștiința
domnilor consilieri că acest proiect de hotărâre a fost inițiat urmare a faptului că în luna martie 2020 nu a
fost ținută nici o ședință de Consiliul Local, datorită starii de urgentă. Suspendarea activității de predare
clasică a însemnat mutarea cursurilor în on-line. Cei mai mulți dintre cei peste 470 elevi s-au adaptat
destul de ușor la noua metodă de predare, impusă de pandemia de coronavirus. Însă sunt și elevi care nu
dispun de calculator, laptop sau tabletă și care nici nu au posibilitatea de a-și cumpăra astfel de
echipamente. Pentru acești elevi, Primăria va cumpăra tablete vor avea statutul de obiecte de inventar, la fel
ca și manualele școlare. Aceste tablete vor fi înmânate, în regim juridic asemănător manualului, adică se
semnează pentru primirea tabletei. La sfârșitul ciclului educațional, tableta este returnată școlilor respective
în stare de funcționare, la fel ca manualul; pentru ca toți elevii indiferent de situația materială din acestă
localiate să aibă acces la educația digitală. Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de
hotărâre, se supune votului aprobarea : - Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume
necesare sprijinirii unităților de învățământ pentru completarea dotării cu echipamente informatice și
pentru conectarea la internet (tablete) în funcție de nevoile identificate de directorul unităților școlare
situate pe raza U.A.T. 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 aprobarea bugetului
rectificat nr. III 2020. Se dă citire proiectului de hotărâre după care se face precizarea necesității
adoptării acestuia urmare a primirii sumei de 15.000 lei repartizată de Consiliul Județean Buzău, prin
„Hotărârea privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al județului
Buzău pe anul 2020 unităților administrative teritoriale din județul Buzău în vederea prevenirii și
conbaterii COVID-19, nr.70/15.04.2020”. Nefiind
discuții referitoare la acest proiect de hotărâre ,se
supune votului aprobarea : - : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. II 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 modificării
Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. Se dă citire

proiectului de hotărâre . Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009” modificarea actelor constitutive se aprobă de către autoritatea deliberativă a fiecărei unităţi
administrativ teritoriale asociate.
Potrivit prevederilor capitolului „Administrarea Asociaţiei” din Actul Constitutiv, respectiv ale art.23 din
Statutul Asociaţiei, Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din
preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de adunarea generală pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Urmare adoptării Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.91, alin (6)
prevede:“Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi
este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din
rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare
de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie
impar.” Nefiind discuții referitoare la acest proiect de hotărâre ,se supune votului aprobarea: „-Proiect
de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Eco Buzău 2009 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 .
În continuare se trece la următorul punct al ordinei de zi, respectiv prezentarea Deciziei nr.
09/24.04.2020 emisa de Camera de Conturi Buzău și a Procesului verbal anexa la Raportul de audit
finaciar, înregistrat sub nr. 2162/27.03.2020, încheiat în urma misiunii de Audit financiar asupra
conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2019 efectuată la U.A.T.C. Poșta Câlnău, conform
măsurilor dispuse în adresa Curții de Conturi Buzău nr. 582/27.04.2020.
Doamna președintă de ședintă Alexandru Veronica 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 13.05.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal.
Președinte de Ședință,
Consilier,
ALEXANDRU VERONICA

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

