
 
Proces Verbal 

încheiat astăzi  16.04.2021 
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.  90/06.04.2021.                                                                  
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 
             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 și doamna contabila a 
U.A.T David Tanta. Domnul Președinte de ședință Arsene Fănel Viorel  prezinta domnilor consilieri  
Convocatorul Ședinței cu  Proiectul  ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău  din 
data de 16.04.2021  care  este următorul :  
           Proiect  de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei  Poșta Câlnău pentru anul 2021; 
                             Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de   hotărâre  privind aprobare  utilizare  excedent  buget local 2020.  
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de   hotărâre  privind aprobare utilizare  excedent  buget sursa E  2020.	
																										Inițiator primar Munteanu Sorin 
            -Proiect de Hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și  taxelor locale, pentru anul 2022 cu 
rata inflației de 2,6%. 

 Inițiator primar Munteanu Sorin 
             - alte probleme ale activității curente 

  Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată,  în unanimitate cu 15 voturi „pentru” din 
numarul de 15 consilieri prezenți la ședință 
 Se trece la discutarea   ordinii de zi si se dă citire - Proiectului  de hotărâre  privind aprobarea bugetului 
local al comunei  Poșta Câlnău pentru anul 2021;       
  După citirea   Proiectului de hotarare  doamna inspector contabil David Tanta  explica  pe capitole   
bugetul.   Domnul consilier  Nica Constantin  cere cuvantul si inteaba   care este procentul  de incasare  al 
impozitelor  pentru anul trecut . Doamna contabil  ii raspune ca  procentul de incasare al impozitelor pentru 
anul trecut avand in vedere si  pandemia prin care trecem este de apriximativ 60% . 
   Domnul consilier Nica Constantin  propune ca in sedinta viitoare sa fie prezentata  Consiliului Local 
o situație cu primii 20 datornici la bugetul local raportat la suma datorata.  

 Domnul   consilier  Mindruta  Ionut Auras,   in cuvantul  luat spune ca a observat  in proiectul de  
buget  sume prevazute pentru camere de luat vedere si inteaba daca  sumele sunt prevazute pentru  
intretinerea  celor existente  sau  sunt prevazute pentru instalarea de camere noi  ceea ce din punctul sau de 
vedere  este un lucru bun si intreaba unde vor fi instalate acestea. Doamna   David Tanta raspunde ca sumele  
sunt prevazute  pentru instalarea de noi camere de luat vedere si  acestea vor fi instalate in locuri care vor fi 
stabilite in functie de necesitatile aparute. Nefiind discuții pe acestă temă se supune  votului „Proiectul  de 
hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei  Poșta Câlnău pentru anul 2021” care   este aprobat cu 
un număr de 15 voturi „pentru”  din numărul de 15 consilieri prezenți la ședință; 

Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi si  doamna  David Tanta  da citire - Proiectului de   
hotărâre  privind aprobare  utilizare  excedent  buget local 2020.               

Dupa prezentarea proiectului de  hotarare domnul consilier Mandruta Ionut Auras întreaba  care  
sunt  drumurile locale prevazute  spre a fi modernizate in cei 616 m prevazuti in proiectul de hotarare.  
Domnul Arsene Fanel Viorel   prezinta domnilor consilieri  ca proiectul prevede   asfaltarea  celor 616 m   
constituind   diverse drumuri satesti    dupa cum urmeaza:  in satul  Calugareni   panta stanga, zona Calinesti,  
in satul Coconari  incadrare prin dreapta drumul care  nu a fost prins in proiectul  mare, in satul Aliceni sunt  
3 drumuri, la Grecu, la Duran si  D.S 13, de asemeni o suma de 290.550 lei va fi   prevazuta  pentru  reparații 
la  drumuri și trotuare. Nefiind alte discuții  pe această temă se supune  votului „Proiectul  de hotărâre  
privind  aprobare  utilizare  excedent  buget local 2020” care   este aprobat cu un număr de 15 voturi 
„pentru”  din numărul de 15 consilieri prezenți la ședință; 



 
 Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si  doamna  David Tanta  da citire - Proiectului de   

hotărâre  privind aprobare  utilizare  excedent  buget sursa E 2020. După citirea proiectului doamna contabil  
prezintă domnilor consilieri  faptul că art. 71 din legea  273/2006, alin 4, prevede  că excedentele  rezultate  
din execuția bugetelor  de venituri și cheltuieli  ale activităților  finanțate  integral  din  venituri proprii  se  
reportează în anul următor  cu aceiași destinație sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit  hotărârii 
autorităților  deliberative. Întrucât  veniturile  bugetului  local nu acoperă  necesarul  fondurilor  pentru  unele 
obiective  de investiții  este  necesară adoptarea unei hotărâri  pentru  preluarea la  bugetul local al  
excedentului bugetului  de  venituri și cheltuieli ale  activităților  finanțate  integral  din  venituri  proprii. 
Suma   care va fi preluată în bugetul local este de 170000 lei  și va  fi  utilizată pentru  obiectivul de investitii 
„Reparații  drumuri și trotuare”. 

 Nefiind alte discuții  pe această temă se supune  votului „Proiectul  de hotărâre  privind aprobare  
utilizare  excedent  buget sursa E  2020” care   este aprobat cu un număr de 15 voturi „pentru”  din numărul de 
15 consilieri prezenți la ședință.. 
 Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si  doamna  Secretara  da citire  -Proiectului de Hotărâre 
privind aprobarea indexării impozitelor și  taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%. 

Nefiind alte discuții  pe acestă temă se supune  votului „Proiectul  de hotărâre privind aprobarea 
indexării impozitelor și  taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%.” care   este aprobat cu un 
număr de 15 voturi „pentru”  din numărul de 15 consilieri prezenți la ședință.. 
 În continuare doamna secretar   general  delegat al U.A.T.  prezintă domnilor  consilieri cererea  Scolii  
generale  cu clasele I-VIII  Constantin Ivanescu Poșta Câlnău  nr.474/16.03.2021  prin care se  solicită 
aprobarea  sumei  de 1825 lei, necesară  pentru finanțarea  cererilor  cadrelor  didactice  ce reprezintă „naveta”  
deplasarea  cadrelor didactice sau a personalului  didactic  auxiliar  din localitatea  de domiciliu/reședința  
într-o altă localitate  unde este situată  unitatea  de învățământ pentru lunile  ianuarie , februarie 2021. De 
asemeni  doamna contabila prezintă  domnilor consilieri „Nota de fundamentare  Buget  an 2021” a Scolii  
generale  cu clasele I-VIII  Constantin Ivanescu Poșta Câlnău nr.684/15.04.2021, prin care     solicită  suma  
de  40.000 lei  pentru  TITLUL  II -BUNURI ȘI  SERVICII -20.01.07,  cheltuieli  pentru  naveta  cadrelor  
didactice  și a personalului  didactic auxiliar. 
  Doamna  consilier Toma Mihaela  ia cuvântul și spune că în raport cu suma solicitata pentru lunile 
ianuarie, februarie 2021 respectiv 1825 lei,  suma care ar fi prevazuta în  buget  de 40 000 pentru tot anul   
pare foarte mare  în condițiile în  care Scoala ”Constantin Ivanescu ” a desfașurat  ore onlaine cu   mai multe 
clase  pe toata perioada   începând cu data de 01.01.2021.   In vederea stabilirii sumelor alocate pentru  
decontarea  navetei cadreor didactice si a personalului auxiliar  vom  solicita  Scolii „Constantin Ivănescu”  sa 
ne transmită  Hotărârile  Consiliului de  Administrație al Școlii  din  fiecare   luna  cu sumele aprobate  pentru 
fiecare  decada   însoțite de documentele justificative respectiv  abonamente de transport.  
  Domnul Nica Constantin spune în  cuvântul său că este corect  din punctul sau de vedere, dacă  
oamenii au de primit bani  pentru  decontarea navetei. Dar avand in vedere că  nu toate clasele au mers la 
scoală în această peroadă  fizic pe baza documentelor de prezență si a celorlalte  documente care  trebuie  
prezentate să se stabilească  sumele necesare în vederea aporăbarii  acestora. Pentru  justificarea  sumelor  să   
solicităm Școlii tabelul  lunar  cu nume, prenume și prezenta,  însotite de documente  justificative, respectiv -
abonamente.  
  Doamna contabilă spune că  avand în vedere sumele  mult mai mici decât  din anii anteriori  care au 
stat  la  baza întocmirii bugetului local al comunei  Poșta Câlnău pentru anul 2021 nu a  fost posibilă 
prevederea sumei solicitate de   Scoala  generala  cu clasele I-VIII  Constantin Ivanescu Poșta Câlnău  prin 
Nota de fundamentare  Buget  an 2021  nr.684/15.04.2021, prin care  solicită  suma  de  40.000 lei  pentru  
TITLUL II -BUNURI ȘI  SERVICII -20.01.07,  cheltuieli  pentru  naveta  cadrelor  didactice  și a 
personalului  didactic auxiliar, dar pe  baza documentelor justificative  care vor fi solicitate  Scolii Generale cu 
clasele I-VIII  Constantin Ivanescu Poșta Câlnău, din care să rezulte  sumele necesare  decontarării navetei 
cadrelor didactice si a personalului auxiliar  și la prima Ședință de Consiliu Local care va  avea  pe ordinea de 
zi aprobarea bugetuluil local  rectificat  vor fi prevazute  sumele   susmenționate. Domnul  consilier    Stan 
Victoraș Florin  spune că  considera propunerile anterioare   ca sunt  corecte  și  deoarece Scoala  la nivelul  
Comunei Poșta   Câlnău s-a  desfăsurat cu unele clase  numai in sistem onlaine,  propune aprobarea sumelor 
necesare decontării  navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar  numai pe baza documentelor  
justificative transmise de catre Scoala. 
  



 
 
 

Nu mai sunt  discuții pe această temă și doamna  Secretar general delegat al U.A.T, Enache Ana, cere 
cuvântul și  după ce acesta îi este acordat  prezintă domnilor consilieri  spre analiză și  aprobare procesul  
verbal al ședinței de Consiliu Local anterioare.  Supus la vot  Procesul Verbal al  ședinței de Consiliu Local  
din data de de 26.03.2021 este aprobat cu unanumitate de  voturi exprimate  din  15 consilieri prezenți la ședință.                
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 16.04.2021, 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 
                  ARSENE FANEL VIOREL       
                        


