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Proces Verbal 

încheiat astăzi  22.12.2021 
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.  275/09.12.2021.                             

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 secretar general al comunei Poșta Câlnău care anunță că la 
ședină participă doamna contabilă a instituției Davi Tanța . 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,  ședința fiind astfel  legal constituită. 

Dna secretar   dă citire  procesului  verbal al ședinței  din data de 14.12.2021  și 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  Procesul verbal al ședinșei anterioare este aprobat  cu număr de  
15   voturi ”pentru ”, 0  „abțineri_” 0 „împotrivă ”    din    15 consiliei   în funcție și 15 consileri prezenți  la 
ședință.   In continuare doamna presedinte de sedinta Toma Mihaela preia conducerea ședinței și   pezintă ordinea de zi 
a ședinței  dupa cum urmeaza: 
            - Proiect de hotărâre privind valorile impozabile și taxele locale și alte taxe asimilate acestora  precum 
și amenzile aplicabile în Comuna Poșta Câlnău, județul Buzău în anul 2022;  
                   Inițiator primar Munteanu Sorin 
 -Proiect  hotărâre privind aprobarea  Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru  
anul 2022;               Inițiator primar Munteanu Sorin  

-Proiect de  hotărâre privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei 
Poşta Câlnău, judeţul Buzău;                Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre  privind organizarea serviciului public de salubrizare şi pentru implementarea 
obligaţiilor prevăzute de OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor  şi de Legea nr.181/2020 privind 
gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, la nivelul U.A.T. comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău; 
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 

-  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a 
deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări   de pe raza UAT Poșta Câlnău; 

                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
              -Proiect de hotarâre privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei Poșta 
Câlnău, județul Buzău;            Inițiator primar Munteanu Sorin 

                    -Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării 
temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe 
raza comunei Poșta Câlnău, județul Buzău;                Inițiator primar Munteanu Sorin 

                      -Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20/30.05.2019 privind darea în administrare şi 
exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Poşta Cîlnău, judţul Buzău către serviciul „ 
SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul 
Buzău;                       Inițiator primar Munteanu Sorin 

-   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale 
serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna POŞTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU 
                    Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect de hotărâre privind privind adoptarea bugetului  local rectificat nr.VIII pe anul 2021 
Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la„ Programului privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și   
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aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de 

încărcare  vehicule  electrice,  sat. Suditi, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău” 
Inițiator primar Munteanu Sorin 
-Proiect de hotărâre privind cu privire la: aprobarea participării la„ Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  
aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  
vehicule  electrice,  sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău. 
   Inițiator primar Munteanu Sorin 

-Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unitatilor de invatamint preuniversitar de stat -
pentru anul școlar 2022-2023;     

       Inițiator primar Munteanu Sorin   
-Proiect de hotărâre privind privind  modificarea HCL nr. 55/24.11.2021 pentru aprobarea alocarii 

 unei sume de la bugetul  propriu al comunei Poșta Câlnău în vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de 
Craciun. 
   Inițiator primar Munteanu Sorin 

              Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată,   cu    un numar de  15  voturi 
„pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la 
ședință. 
 Se trece la discutarea  ordinii de zi si se dă citire Proiecutului de hotărâre privind valorile 
impozabile și taxele locale și alte taxe asimilate acestora  precum și amenzile aplicabile în Comuna Poșta 
Câlnău, județul Buzău în anul 2022. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot proiectul de hotărârea  este 
aprobat cu un numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în 
funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 
             Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință   - Proiect  hotărâre privind aprobarea  
Programului de Achizitii Publice al comunei Posta Câlnău pentru  anul 2022.  Nu sunt discuții pe această 
tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de  14  voturi „pentru”,  1  vot „abțineri”dnul consilier Mîndruță 
Ionuț Auraș , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință   Proiect de  hotărâre privind modificarea 
/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău;              
Nu sunt discuții pe această tema.Supus la vot este aprobata cu un numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot 
„abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre  privind organizarea 
serviciului public de salubrizare şi pentru implementarea obligaţiilor prevăzute de OUG.92/2021 privind 
regimul deşeurilor  şi de Legea nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, la 
nivelul U.A.T. comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este 
aprobata cu un numar 15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție 
și 15 consilieri prezență la ședință. 
             Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii 
și demolări   de pe raza UAT Poșta Câlnău; Nu sunt discuții pe această tema .Supus la vot este aprobat cu un 
numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 
consilieri prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotarâre privind instituirea unor 
puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. Nu sunt discuții pe această 
tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de 15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  
din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind stabilirea unei 
suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din 
grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. 

Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot 
„abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 
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Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

20/30.05.2019 privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale 
comunei Poşta Cîlnău, judţul Buzău către serviciul „ SERVICIUL SALUBRIZARE POŞTA-CÂLNĂU”, 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea 
consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău;   

Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot 
„abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 
Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor 
speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna 
POŞTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobata cu un numar 
de  15  voturi „pentru”,1  vot „abțineri” domnul consilier Lazar  Marian Cosmin , 2voturi  „împotrivă” domnul 
consilier  Mîndrută Ionuț Auraș și domnul  Olteanu Cristinel   din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri 
prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre  privind adoptarea bugetului  
local rectificat VIII pe anul 2021. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de  
15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri 
prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării la„ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  
privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat. Suditi, comuna Poșta 
Câlnău, județ Buzău”. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobat cu un numar de  15  voturi 
„pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la 
ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind cu privire la: 
aprobarea participării la„ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea   indicatorilor tehnico  economici  
privind aprobarea proiectului  „Construire statii de încărcare  vehicule  electrice,  sat Poșta Câlnău, comuna 
Poșta Câlnău, județ Buzău. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este aprobata cu un numar de  15  
voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la 
ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  -Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei 
unitatilor de invatamint preuniversitar de stat -pentru anul școlar 2022-2023. Cu mențiunea  că  rpentru anul 
școlar 2022-2023   rețeaua școlară  rămâne   neschimbată. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este 
aprobata cu un numar de  14  voturi „pentru”, 1  vot „abțineri” domnul consilier Mândrușă Ionuț Auraș , 0 
voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se  prezință  Proiect de hotărâre privind privind  modificarea 
HCL nr. 55/24.11.2021 pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul  propriu al comunei Poșta Câlnău în 
vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun. Nu sunt discuții pe această tema. Supus la vot este 
aprobata cu un numar de  15  voturi „pentru”, 0  vot „abțineri” , 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în 
funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 

Domnul consilier Nica Constantin cere cuvântul și întreabă  în ce stadiu se află proiectul cu gazele. 
Domnul viceprimar Arsene Fănel Viorel îi răspunde că   Proiectul  privind  alimentarea cu gaze se află în 
etapa a  II a  de  verificare. 

Întrucât 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 presedinte de ședinta, declară închise lucrările ședinței din 
data 22.12.2021, 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 
                      TOMA MIHAELA 


