
 
Proces Verbal 

încheiat astăzi  24.06.2021 
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.150/17.06.2021.                                                                  

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 a 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  13 consilieri, domunul consilier Lazăr Marian Cosmin  este absent 
motivat, conform cererii de  motivare  transmisă secretarului  general  în data de 16.06.2021, domnul Necula 
Mihai  este  absent nemotivat, ședința fiind astfel  legal constituită. 

Se consultă consilierii cu privire la conținutul procesului verbal al ședinței anterioare din data de 
25.05.2021, constatându-se faptul că aceștia nu au de  făcut observații, președintele de ședință supune la vot 
conformitatea acestuia, validat în unanimitate 
            In continuare, președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi care  este 
următorul :  

- Proiect de  Hotărâre privind  încheierea unui contract/ parteneriat  de colaborare cu  Organizațiile 
care implementează obligațiile privind  răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr.31/2019 de 
aprobare a OUG nr.74/2018, privind  acoperirea  costurilor de  gestionare a  deșeurilor de  ambalaje din  
deșeurile  municipale și aprobarea  tarifului de  acoperire a costurilor de gestionare a  deșeurilor de  ambalaje 
din  deșeurile  municipale. 

Inițiator primar Munteanu Sorin 
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  12    voturi 
„pentru”, 1 vot „abțineri” – domnul consilier  Mindruta Ionut Auras,  0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri 
în funcție și 13 consilieri prezență la ședință. 
 Se trece la discutarea  ordinii de zi si  doamna  secretar general delegat prezinta Proiectul de  Hotărâre 
privind  încheierea unui contract/ parteneriat  de colaborare cu  Organizațiile care implementează obligațiile 
privind  răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii nr.31/2019 de aprobare a OUG nr.74/2018, 
privind  acoperirea  costurilor de  gestionare a  deșeurilor de  ambalaje din  deșeurile  municipale și aprobarea  
tarifului de  acoperire a costurilor de gestionare a  deșeurilor de  ambalaje din  deșeurile  municipale . 

Domnul  viceprimar Arsene Fănel Viorel  prezintă domnilor consilieri necesitatea încheiereii unui 
contract/ parteneriat  de colaborare cu  Organizațiile care implementează obligațiile privind  răspunderea 
extinsă a producătorului, privind  acoperirea  costurilor de  gestionare a  deșeurilor de  ambalaje din  deșeurile  
municipale și aprobarea  tarifului de  acoperire a costurilor de gestionare a  deșeurilor de  ambalaje din  
deșeurile  municipale, conform  prevederilor legale, organizatie care sa  aiba licenta  OTR,   fapt ce  a  fost  
recomandat si  urmare a controalelor, efectuate  de garda de mediu, pe linia gestionarii  deseurilor. 

Domnul consilier Nica Constantin  propune ca  la colectarea gunoiului, sa fie dati  cate  gospodarii  
cite doi saci  galbeni  in care fiecare sa colecteze separat,in unul  hartia plus carton si in celalat  plasticul si 
aluminiu. Domnul viceprimar  spune ca deja se  face acest lucru  dar cand vine  a doua oara masina  sa ridice 
sacul galben   omul primeste  atatia saci cati   preda  plini.  

Domnul consilier  Mindruta Ionut Auras, propune ca si consilierii sa se  implice in problema  aducerii 
la cunostiinta  catre populatie a modului corect de  colectare a gunoiului, sa se distribuie  biletele cu  modul 
cum se  selecteaza  gunoiul  reciclabil. Domnul Arsene Fanel Viorel  raspunde ca deja se face acest lucru care 
este in sarcina Serviciului de salubrizare, care  ua  informat in  prima faza toate firmele de pe raza comunei si 
in urmatoarea perioada reprezentantii serviciului o sa ajunga la fiecare  familie sa  comunice modul  corect de  
selectare a gunoiului reciclabil, ce trebuie pus in sacul  galben si ce trebuie pus in pubele,  sa nu se mai puna 
in pubele  iarba pe care o cioplesc din curte ca apoi sa caram la groapa de gunoi  pământ. 

  
   



 
 
 
Supus la vot  Proiectul de  Hotărâre privind  încheierea unui contract/ parteneriat  de colaborare cu  

Organizațiile care implementează obligațiile privind  răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii 
nr.31/2019 de aprobare a OUG nr.74/2018, privind  acoperirea  costurilor de  gestionare a  deșeurilor de  
ambalaje din  deșeurile  municipale și aprobarea  tarifului de  acoperire a costurilor de gestionare a  deșeurilor 
de  ambalaje din  deșeurile  municipale, este aprobat în forma prezentată,   cu    un numar de  13    voturi 
„pentru”, 0 voturi  „abțineri” 0 voturi  „împotrivă”  din 15 consilieri în funcție și 13 consilieri prezență la 
ședință. 
   Doamna presedinta de sedinta  intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt  alte probleme de ridicat. 
Domnul Mindruta Ionut Auras, intreaba  ce se poate face cu portiunea de drum din satul Aliceni  la izvor unde 
de fiecare data  dupa ploaie apa  balteste pe carosabil si  este adus pamant, daca este posibil sa se  faca un sant 
de scurgere a apei pe  partea cu scoala.   Domnul Arsene Fanel Viorel raspunde ca  acolo deocamdata nu se 
poate face nimic,  asa a fost solutia data de proiectant,  nu a fost  posibil construirea unui pod , dar de fiecare 
data  dupa ploaie  cand au fost probleme imediat  aceasta portiune a fost curatata.  
        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 24.06.2021, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care  s-a încheiat prezentul 
proces verbal. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETAR  GENERAL  DELEGAT AL U.A.T. 
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