
  
Proces Verbal 

încheiat astăzi  14.08.2020 
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 12 consilieri, lipsă fiind  domnii consileri Radulescu Ionel 
Cosmin, Belu Cosmin și  Ghizdeanu  Alexandru sedința fiind astfel  legal constituită . 
            La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana și doamna inspector 
contabil David Tanța  .  

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 10.07.2020,  este aprobat în  forma prezentată cu unanimitate de voturi de d-nii consilieri prezenți la 
ședință cu 12 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  implementarea  proiectului -,, Înființare  distribuție gaze naturale în 
comuna Poșta Câlnău, Județul Buzău”; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
        -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. VIII  pe anul 2020; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
    - alte probleme ale activității curente 

 Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre:  
 Doamna președintă de  ședință  da cuvântul domnului  Viceprimar  Arsene  Fanel Viorel  care dă 

citire  Proiectulului de hotărâre privind  implementarea  proiectului -,, Înființare  distribuție gaze 
naturale în comuna Poșta Câlnău, Județul Buzău”. În  continuare prezită  domnilor  consileri : Asa cum 
cunoasteti din anii anteriori, una din dorintele cetatenilor din comuna noastra, exprimata in adunarile 
cetatenesti, este sa fie adusa reteaua de distributie gaze naturale si in comuna noastra. 

Prin programele guvernamentale deschise in acest sens au mai fost depuse documentatii care nu au 
fost finantate si care nu mai sunt valabile, fiind nevoie de reactualizarea acestora conform legilor in vigoare. 
 Propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Posta Câlnău proiectul de hotarare privind 
implementarea proiectului “Infiintare distributie gaze naturale in comuna Posta Câlnău, județul Buzau”, 
avându-se în vedere următoarele: 
 - Aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului care vor fi prevazute in bugetul 
local pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 
electrice si gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 – Cresterea gradului de interconectare a Sistemului 
National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, potrivit legii. 
           - Aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si documentatia faza STUDIU DE FEZABILITATE, 
aferenta obiectivului de investitii „ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA 
POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU”. 



- Aprobarea Acordului de parteneriat cu comuna Stalpu si comuna Ulmeni si constituirea echipei de 
implementare in vederea derularii proiectului “Infiintare distributie gaze naturale in comuna Posta Câlnău, 
judetul Buzau”. 

In acest sens este necesara aprobarea Proiectului de Hotarare in forma initiata . Nefiind    discuții  
referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului  aprobarea  : „-Proiect de hotarare privind 
implementarea proiectului “Infiintare distributie gaze naturale in comuna Posta Câlnău, județul Buzau”,” 
proiect ce este aprobat pe articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 12 voturi  ,,pentru”, 0 voturi 
,,abținei” , 0 voturi  ,,împotrivă„ din totalul de  12 consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi:„ Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului 
rectificat  nr. VIII pe anul  2020”.După citirea proiectului  de hotărâre doamna  David Tanța, inspector 
contabil  prezintă necesitatea   aprobării  rectificării de buget  urmare adresei Consiliului  județean 
nr.11550/2020 pivind repartizarea unor sume  conform contractului de finanțare  nr.100253/22.07.2020 
pentru PUG prin care se  repartizează suma de 24526 lei.  

  Bugetul  pe anul 2020 se prezintă astfel:  venituri = 11620526 lei , cheltuieli = 12090526 lei. 
Pentru desfășurarea  alegerilor  locale este necesară  repartizarea unor  sume  pentru acoperirea  

cheltuielilor materiale (buletine vot, stampile, materiale votare)  prin diminuarea  creditelor  la unele  
capitole  după cum urmează: e diminuerază la capitolul 24.84.03.01- drumuri cu suma de 30000 lei se 
adaugă la cap. 54.50 alte  cheltuieli astfel: 

Chelt  materiale -20000 lei,   Deplasări-5000 lei, -indemnizații  persoane în afara  unității (  personal 
tehnic  pe lângă secțiile de votare )-5000. 

Se diminuează la cap.68.50.50 .203030 alte  chelt cu suma de 10000 lei,  
Se diminuează  la  cap.70.06.00 iluminat  public  cu suma de 20000 lei 

            Se diminuează la cap. 70.50.00  dezv publică cu suma de 20000 lei 
Se adaugă la  cap. 74.05.01.80 împrumuturi suma de 50000 lei pentru  acordarea  unui îmrumut  

Serviciului de Salubrizare Poșta Câlnău. 
Se diminuează la cap.70.50.71.30 alte  active  fixe investiții PUG  cu suma de 24256 lei , se adaugă 

la cap.70.50.71.01.30 alte  active  fixe  chelt  de investiții  pentru PUG  suma 24526 lei. 
 Se adaugă la cap 70.05.01.71.01.01  construcții suma de 24256 lei la  reabilitare  sistem  alimentare 

apa. 
    Nefiind discutii  referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului  aprobarea „Proiect de 

hotărâre  privind aprobarea bugetului rectificat  nr. VIII pe anul  2020” , proiect ce este aprobat pe articole, 
cu 12 voturi  ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi  ,,împotrivă” din totalul de  12 consilieri prezenți  la 
ședință. 

Doamna secretar general al U.A.T.  supune  atentiei Consiliului Local,  Cererea  inregistrată la nr 
4577/13.08.2020, adresată Consiliului Local de către Doctor Citrea Mircea, reprezentant  legal al SC SAN 
Family SRL  cu sediul  în comuna Poșta Câlnău,  sat Zilișteanca  nr.357  cu  punct de lucru în satul 
Zilișteanca, unde funcționează  cabinetul medical din anul 1976, prin care  solicită aprobarea  prelungirii   
comodatului,  pe locația  susmenționată cu   2 ani . Doamna consilier  Alexandru Veronica, spune că având 
în vedere  sutiația existenă   cu   starea de alertă  generată  de pandemia COVIT, este de acord cu   cererea   
dar propune ca  Contracul de Comodat să  conțină în mod expres la  punctul clauze  „fără  posibilitate  de a   
subânchiria”   alte  cometarii sau discuții nu mai sunt. Supsă la vot cerere este aprobată în unanimitate  cu 
mențiunea făcută.  

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  14.08.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a 
incheiat prezentul proces verbal. 
 

Președinte de Ședință,                                                Secretar general delegat al U.A.T.           
                       Consilier,   
               POȘTOVEI  MARIA                                                                ENACHE ANA 


