
  
Proces Verbal 

încheiat astăzi  16.12.2020 
în ședința ordinara a Consiliului Local Poșta Câlnău 

 
           Astăzi, data de mai sus are loc ședința  ordinară a Consiliului local Poșta Câlnău, judetul Buzau, ședinta 
fiind convocată  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.      288/10.12.2020 

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 14 consilieri locali validați 
în  funcție sunt prezenți un număr de 13 consilieri, sedința fiind astfel  legal constituită . 
            La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T.,d-na Enache Ana și domnul primar Munteanu 
Sorin .  

  Doamna consilier Toma Mihaela- presedinta de sedinta prezinta Proiectul  ordinii de zi a sedintei 
ordinare a   Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău  din data de 16.12.2020  care  este următorul :  
 Aprobarea  Procesului verbal al  ședinței  de Consiliu Local  din data de 11.12.2020 
             -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. XI  pe anul 2020; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora  precum și amenzile aplicabile în Comuna Poșta Câlnău, în anul 2021; 
                        Inițiator primar Munteanu Sorin 
 Doamna  președintă de ședință propune suplimentarea  ordinei de zi  cu  următoarele proiecte de 
hotărâre: 
           -Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii 
Gimnaziale  ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru lunile  martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 
august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2020; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
         - Proiect de  hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al comunei Poșta 
Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect de hotărâre  privind organizarea rețelei unităților de învățământ  preuniversitar  de stat pentru 
anul școlar 2021-2022; 
                         Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect  de  hotărâre privind înșușirea  Acordului de cooperare privind  organizarea  și exercitarea  
activității  administrative. 
  Inițiator primar Munteanu Sorin 
             Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în unanimitate de voturi  de către  consilierii în funcție pezenți  
la  ședință.  
  Doamna secretar  general delegat al U.A.T. dă citire procesului verbal al Ședinței de Consiliu din data de 
11.12.2020, și întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu cele prezentate, dacă sunt modificări sau alte 
adăugiri la procesul verbal de ședinta. Nefiind discuții pe această temă  doamna președintă de ședință supune spre 
aprobare procesul verbal al ședinței anterioarea  care este aprobat cu unanimitate de voturi de consilierii prezenți la 
ședință. 
           Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Domnul primar Munteanu Sorin prezintă domnilor consilieri                
 -Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. XI  pe anul 2020. Nu sunt discuții  pe 
baza acestui proiect de  hotărâre.” Supus la  vot este aprobat cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi 
„împortivă” și 0 „abțieri” din numărul de 14 consileri în funcție  și 13  prezenți la  ședință. 
 Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Domnul primar Munteanu Sorin prezintă domnilor consilieri                 
„Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora  
precum și amenzile aplicabile în Comuna Poșta Câlnău, în anul 2021” și  având în  vedere situația actuală  
creeată de   Pandemia Covid-19 propune ca   impozitele și  taxele locale locale să ramână neschimbate fiind 
indexate cu  indicele de inflație conform legislației în vigoare. Nu sunt discuții  pe baza acestui proiect de  
hotărâre 
 
 



 
 Supus votului „Proiectul de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe 
asimilate acestora  precum și amenzile aplicabile în Comuna Poșta Câlnău, în anul 2021”   este aprobat cu un 
număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” și 0 „abțieri” din numărul de 14 consileri în funcție  și 
13  prezenți la  ședință. 
 Se trece la următorul punct al ordinii de zi  și se dă citire – ” Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta 
Câlnău, pentru lunile  martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 
2020.   Nefiind discutii la acest proiect de hotărâre se trece la votarea „ Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna 
Poșta Câlnău, pentru lunile  martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și 
decembrie 2020” care  este aprobat  cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” și 0 „abțieri” 
din numărul de 14 consileri în funcție  și 13  prezenți la  ședință.. 
 Se trece la următorul proiect al ordinii de zi „-Proiect de  hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume 
de la bugetul propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun”. 
Se dă citire proiectului de hotărâre nefiind discuții în acest sens.               
 Supus la  vot „-Proiect de  hotărâre pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al 
comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Crăciun” în vederea achiziționarii 
de  cadouri pentru copii  din unitățile de învățământ de pe raza  comunei,  cu ocazia sărbătorilor de iarnă este 
aprobat , cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” și 0 „abțieri” din numărul de 14 consileri 
în funcție  și 13  prezenți la  ședință..  
 Se trece la următorul proiect al ordinii de zi „-Proiect de hotărâre  privind organizarea rețelei unităților 
de învățământ  preuniversitar  de stat pentru anul școlar 2021-2022”. Se dă citire proiectului de hotărâre și se  
prezintă  faptul că  la  emieterea  acestui proiect  s-a avut  în vedere  Adresa Inspectoratului Școlar   județean 
Buzău  nr.15956/15.12.2020  prin care este transmis avizul  conform  privind  organizarea  rețelei  de 
învățământ  preuniversitar  de pe raza  teritorială a U.A.T.,  urmând ca   în baza acestui aviz  să fie emisă o  
Hotărâre de Consiliu  care trebuie transmisă  unităților de învățământ și  Inspectoratului  școlar județean. 
nefiind discuții în acest sens  se supne  la  vot „-Proiectul de hotărâre  privind organizarea rețelei unităților de 
învățământ  preuniversitar  de stat pentru anul școlar 2021-2022” care este aprobat , cu un număr de 13  voturi 
„pentru” 0 voturi „împortivă” și 0 „abțieri” din numărul de 14 consileri în funcție  și 13  prezenți la  
ședință.. 
  Se trece la următorul proiect al ordinii de zi „-Proiect  de  hotărâre privind înșușirea  Acordului de 
cooperare privind  organizarea  și exercitarea  activității  administrative”. Se dă citire proiectului de hotărâre 
nefiind discuții în acest sens.               
 Supus la  vot „-Proiect  de  hotărâre privind înșușirea  Acordului de cooperare privind  organizarea  și 
exercitarea  activității  administrative ”este aprobat , cu un număr de 13  voturi „pentru” 0 voturi „împortivă” 
și 0 „abțieri” din numărul de 14 consileri în funcție  și 13  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, doamna președinta de ședinta, declară închise 
lucrările ședinței din data de  16.12.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 

 
Președinte de Ședință,                                                Secretar general delegat al U.A.T.           

                       Consilier,   
                  TOMA MIHAELA                                                                ENACHE ANA 


