
 
Proces Verbal 

încheiat astăzi  15.07.2021 
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.158/06.07.2021.                             

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 prezidată și deschisă de către dna Ioniță Vasilica, președinte de ședință, care dă 
cuvântul d-nei secretar general al comunei Poșta Câlnău pentru a face apelul nominal al consilierilor locali.      
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 14 consilieri, lipsa fiind  domnul Stan Victorș Florin- ședința fiind astfel  
legal constituită. 

Se consultă consilierii cu privire la conținutul procesului verbal al ședinței anterioare, din data de 
24.06.2021, constatându-se faptul că aceștia nu au de  făcut observații, președintele de ședință supune la vot 
conformitatea acestuia.  Domnul consilier  Lazar Marian Cosmin   se abține de la vot motivând că nu a 
participat la ședința în cauză, de asemeni  domnul consilier  Mindruță Ionuț Auraș se abține de la vot.  
Procesul verbal al  ședinței din data de  24.06.2021  a fost  validat  cu un număr de 12 voturi pentru. 

            In continuare, președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi care  
este următorul :  
         Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. II  pe anul 2021; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
        Proiect  de  hotărâre pentru aprobarea regulamentului de eliberare a acordului de functionare  privind 
activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Poșta Câlnău.  

Inițiator primar Munteanu Sorin 
Proiect de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, in 

satul Poșta Câlnău, comuna Poșta  Câlnău, județul Buzău 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
                           - alte probleme ale activității curente 

Președintele de ședință consultă consilierii, dacă mai sunt și alte probleme ce ar necesita incluse în 
proiectul de pe ordinea de zi. Nu mai sut proiecte suplimentare de hotărâre. 

              Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată,   cu    un numar de  14    voturi 
„pentru”, 0  vot „abțineri” ,  0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la 
ședință. 
 Se trece la discutarea  ordinii de zi si  doamna inspector contabil  David Tanta  prezinta „Proiect de 
hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. II pe anul 2021”, prin faptul că la capitolul 84.02.03.01  
drumuri și  poduri   se rectifică astfel: - se diminuează la art.58.04.01 -finanțare  națională cu suma de 173000 
lei. 
                    -se adaugă la art.58.04.01 -finanțare   externă nerambursabilă  suma de 173000 lei. 

La venituri se rectifică astfel:  
    - se diminuează la art. 43.02.31 sume alocate pentru   proiecte  PNDR cu suma de 173000 lei. 
    - se adaugă la art. 48.02.04.01 sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  suma de 173000 lei. 
     Nu sunt discuții referitoare la acest proiect de  hotârâre  și  se supune la vot adoptarea lui. Supus la vot –
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. II  pe anul 2021” este aprobat în forma 
prezentată  cu un numar de  14    voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” ,  0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în 
funcție și 14 consilieri prezenți la ședință. 

 Se trece la  prezentarea și discutarea următorului proiect al ordinii de zi „Proiect  de  hotărâre pentru 
aprobarea regulamentului de eliberare a acordului de functionare privind activitățile comerciale ce se 
desfășoară pe raza comunei Poșta Câlnău”. Doamna  Secretar  delegat al comunei da citire  proiectului  ordinii 
de zi și  prezină domnilor consiliri necesitatea aprobării unui regulament de eliberare a acordului de 
functionare  privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Poșta Câlnău. 

Domnul consilier  Olteanu Cristinel  întreabă daca toate activitațile   care se desfasoara pe  raza   
 
 



 
comunei vor trebuie sa  solicite  acest  acord de funcționare. Doamna secretar   raspunde  că acest 

regulament reglementează activităţile din domeniul comercial, şi stabileşte procedura de obţinere a acordului 
de funcţionare de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, 
societăţile comerciale, indiferent de forma lor de organizare, inclusiv activitatea de alimentaţie publică de pe 
raza teritorial administrativă a comunei Poșta Calnau ,în conformitate cu reglementarile  legale în vigoare. 
Nemaifiind  discutii, supus la vot –„Proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea regulamentului de eliberare 
a acordului de functionare  privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza comunei Poșta Câlnău” este 
aprobat în forma prezentată  cu un numar de  14    voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” ,  0 voturi  „împotrivă”  
din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință. 

Se trece la urmatorul proiect al ordinii de zi si  se prezintă  „Proiect de hotărâre privind stabilirea 
locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, in satul Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, 
județul Buzău”. 

Domnul Arsene Fanel Viorel  comunica domnilor cosilieri ca au fost  achizitionate  pubele care vor fi 
inscriptionate și   vor fi distribuite cetatenilor impreuna cu pregramul de colectare a acestor deseuri 
biodegradabile care vor fi depzitate temporar  in  locațiile pe care le vom stabili . In acest fel scade  cantitatea 
de gunoi menajer care  este transportata  la Galbinasi  și implicit scad  cheltuielile.   

Domnul Mindruta Ionut Auras  în cuvântul sau  propune sa se faca echipe  in  care sa fie implicati si 
consilierii care sa stea de vorbă cu cetatenii pe care sa ii informeze cu privire la colectarea selectiva a 
gunoaielor.  Doamna Consilier Alexandru  Veronica în cuvantul sau spune ca nimeni nu îi opreste pe domnii 
consilieri sa mearga in sectorul lor sau in intreaga comuna, sa stea de vorbă cu cetatenii. Domnul viceprimar 
Arsene Fanel Viorel  în cuvantul sau spune  ca deja la nivelul U.A.t sunt formate echipe  din salariati ai 
serviciului de salubrizare si  din personalul primariei care merg pe teren, informeaza cetatenii, distribuie  
tomberoanele și încheie contracte cu  aceștia.  Nu mai sunt discutii legate de acest proiect  de hotarare . supus 
la vot  Proiect de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile, în 
satul Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău , județul Buzău” este aprobat în forma prezentată  cu  un numar de  
14    voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” ,  0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri 
prezenți la ședință. 
  Doamna presedinta de sedință îi întreabă pe domnii consilieri daca mai sunt  alte probleme de ridicat. 
 Doamna  Alexandru Veronica  cere cuvantul si după ce acesta ii este acordat, spune ca trebuie făcut ceva 
legat de câinii  care se află pe strazi, deoarece in zona în care locuiește au apărut niște câini care prezintă 
pericol. Domnul consilier Manduta Ionut Auras, spune că și dânsul a  mai ridicat această problemă, deoarece 
și in zona sa de locuit este aceiași problemă.  Domnul Dedu Razvan  spune ca a vrut să scoata copiiI la 
plimbare cu bicicleta seara si in zona cimitirului din Poșta Calnau este un localnic care are utilaje agricole, 
lasa portile larg deschise si in curte are niște câini agresivi care  au iesit pe drum prezentand pericol pentru 
copii. 
  Domnul viceprimar  în cuvantul sau a spus ca  este datoria politistului local  care este salariatul 
primariei  pentru a merge pe teren și  a aduce la cuostiință  proprietarilor de câini sa ii tină închisi in curte,  
eventual sa aplice  sancțiuni in acest sens celor care nu se conformează, de asemeni, propune ca in următoarea 
ședință de consiliu să fie invitat și polițistul local, pentru a prezenta o informare legata de această actvitate. 
        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, domnul presedinte de ședinta, declară închise lucrările 
ședinței din data 15.07.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul 
proces verbal. 
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