
 

Proces Verbal 

încheiat astăzi  16.08.2021 

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.174/05.08.2021.                             

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 deschisă de către dna doamna  secretar general al comunei Poșta Câlnău care 

anunță că la ședină participă doamna contabilă a instituției Davi Tanța și  domnul polițist local Gheorghe 
Alexandru. 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 de14 consilieri, lipsește motivat   domnul  Stan Victoraș Florin, 
ședința fiind astfel  legal constituită. 

Dna secretar   dă citire  procesului  verbal al ședinței  din data de 16.08.2021  și se consultă consilierii 

cu privire la conținutul acestuia, constatându-se faptul că aceștia nu au de  făcut observații, președintele de 
ședință supune la vot conformitatea acestuia  acesta este aprobat  cu număr de 9 voturi,  5 consilieri se abin de 
la vot, domnii consilieri (Mindruta Ionut Auraș, Lazar Marian Cosmin, Necula Mihai, Olteanu Cristinel, Nica 

Constantin). 

  Doamna Secretar general  supune atenției domnilor consilieri  faptul ca  mandatul  de  Președinte de 

ședință al doamnei   consilier  Ionita Vasilica a expirat, prezinta domnilor consiliei  Convocatorul Ședinței cu  
Proiectul  ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău  din data de 16.08.2021   

care  este următorul: 

               -   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile: august, septembrie, 

octombrie 2021; 

                       Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul II 2021 

                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

    - Proiect de Hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 2021; 

             Inițiator primar Munteanu Sorin 

             - alte probleme ale activității curente 

 Dna secretara  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 se dă citire -      Proiectului de  Hotărâre privind  alegerea 

președintelui  de ședintă  pentru lunile: august, septembrie, octombrie 2021, dupa citirea proiectului   se fac 

propuneri pentru alegerea  presedintelui de sedinta.  

Domnul  consilier    Arsene Fănel Viorel   propune   pe doamna  consilier  Alexandru Veronica în 

funcția de,  presedinte de ședință a Consiliului Local pentru urmatoarele trei luni. Domnul consilier Lazăr 
Marian Cosmin propune  pentru funcția de presedinte de sedință pentru următoarele trei luni  pe  domnul 

consilier Mîndruță Ionuț Auraș.  Alte propuneri nu mai sunt.  Se supune votului  propunerea  de alegere a 

doamnei Alexandru Veronica, președinte de ședință pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2021,    care 

este aprobata cu un număr de 9  voturi „pentru ” 5 voturi  „impotriva”, 0 voturi „abtineri”, din    15 consiliei   

în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. Pentru  domnul consilier Mîndruță Ionuț Auraș  sunt obținute  un 

număr de 5 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Urmare a  exprimării voturilor doamna consilier Alexandru 

Veronica, este aleasă  președinte de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021. 

               Doamna    presedinta de  sedință  preia conducerea  sedinței  și dă cuvântul doamnei secretar pentru a 

prezenta  următorul proiect  al ordinii de zi si se da citire - Proiectului de  hotărâre  privind aprobarea 

Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și  

 



 

 

între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene; 

 Nu  sunt discuții pe tema acestui  proiect de hotărâre. Se supune la vot  proiectul susmentionat care 

este aprobat  cu un număr de 9 voturi  „pentru” , un număr de 5 consilieri se „abțin” de la vot domnii consilieri 

(Mindruta Ionut Auraș, Lazar Marian Cosmin, Necula Mihai, Olteanu Cristinel, Nica Constantin) ,  0    voturi  

„împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezență la ședință . 

Se trece la discutarea următorului punct al  ordinii de zi si se dă cuvântul doamnei contabil Davit Tanța 
care dă  citire - Proieculuit  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul II 2021 

Nu  sunt discuții pe tema acestui  proiect de hotărâre. Supus la vot  proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul II 2021” este aprobat în forma prezentată  cu un cu    un 

numar de    14    voturi „pentru”,     0   vot „abțineri” ,    0    voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 
14   consilieri prezență la ședință. 

                Se trece la discutarea urătorului punt al  ordinii de zi si se dă cuvântul doamnei Enache Ana care 

îndeplinește și funcția de Inspector  asistență sociala in cadrul U.A.T. Poșta Câlnău care prezinta   - Proiect de 

Hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap grav pe semestru I al anului 2021. 

             Nu sunt discuții pe aceasta tema,  supus la vot  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului 

privind activitatea desfășurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 

2021” este aprobat în forma prezentată  cu un cu    un numar de  14  voturi „pentru”,   0     vot „abțineri” ,  0   

voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și   0     consilieri prezență la ședință. 

 Se  da  cuvântul  domnului polițist  local Gheorghe  Alexandru  care prezintă  activitățile  întreprinse  

pe raza comunei în legătură cu câini  „cu sau  fără  stăpâni”. Domnul Gheorghe Alexandru informează că a  
desfășurat  activități specifice de informare a  cetățenilor care dețin câini pentru ca aceștia să nu mai fie  lăsați 
liberi, de asemeni  s-au dat câteva  avertismente în acest sens urmând ca persoanele care nu  se conformează 
să fie  sancționate conform legii. De asemeni domnul Gheorghe Alexandru  informează pe domnii consilieri  

că a luat legătura cu „Poliția animalelor”  care  a fost înființată și la Buzău, unde a fost informat  despre 

necesitatea  înființării unui Serviciu de gestionare a câinilor  fără  stăpân la nivel U.A.T. sau   încheierea unor 

protocoale de colaborare cu primăria Rm Sărat  care are înființat un astfel de serviciu pentru a prelua  

contracost  acești câini. Doamna Toma Mihaela în cuvântul  său  spune  că se  impune  ca  prezența polițistului 

local trebuie  să se facă  mai mult  vizibilă, întrcât acesta  trebuie  să fie  prezent în permanență în mijlocul  
cetățenilor. Domnul  Olteanu Cristinel  spune că  dânsul  chiar l-a văzut pe  domnul polițist local  la diferite 
ore, chiar și seara târziu la diverse intervenții și consideră că acesta chiar își face treaba. Domnul Mândruță 
Ionuț Aurș în cuvântul său  spune  că ar trebui vazut dacă mai putem angaja  încă un polițist  local, întrucât  
unul singur este insuficient. Doamna secretar explică faptul  că la nivel U.A.T., avem repartizate anual  un 

număr de posturi  conform OUG nr, 63/2010  si la nivelul comunei noastre sunt  un numar de 36 posturi.  

Functia de politit local este fucție publică, aceste funcții sunt administrate de ANFP București la momentul 

actual nu mai avem  în organigramă  post de polițist local vacant.  
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 16.08.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul 

proces verbal 
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