Proces Verbal
încheiat astăzi 25.02.2021
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. 22/17.02.2021.
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 domnul primar Munteanu
Sorin .
Domnul Președinte de ședință Arsene Fănel Viorel prezinta domnilor consiliei Convocatorul
Ședinței cu Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Poșta Câlnău din data de
25.02.2021 care este următorul :

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat;
Inițiator primar Munteanu Sorin;
- alte probleme ale activității curente
Domnul Președinte de ședință Arsene Fănel Viorel propune suplimentarea ordinei de zi a ședinței cu două proiecte
de hotărâre după cum urmează :
- Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în
comuna Poșta Câlnău . Inițiator primar Munteanu Sorin
Proiect de hotărâre privind reabilitarea terenului de sport aferent Scolii Ggenerale din satul Aliceni,”
înregistrat cu nr.8/24.02./2021,
Inițiator Comisia pentru învătământ, sănătate si familie, activităti social –

culturale, culte, muncă si protectie socială, protectia copilului, tineret si sport
Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat după cum urmează :
Primele trei proiecte sunt aprobate in unanimitate de voturi de catre 15 consilierii în funcție pezenți la ședință,
Proiectul de hotărâre privind reabilitarea terenului de sport aferent Scolii Ggenerale din satul Aliceni,” înregistrat cu
nr.8/24.02./2021, este respins cu un număr de 10 „ împotrivă” și 5 voturi „pentru” din 15 consilieri prezenti la ședință.
Se trece la dezbaterea ordini de zi după cum urmează:

Se trece la următorul punct al ordinei de zi și se dă cuvâtul Doamnei Enache Ana, secretar general
delegat care dă citire - Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de
funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local după care prezintă domnilor consilieri situația organigramei care se modifică fața
de oranigrama anterioară prin faptul că a fost necesara înființarea Compartmentului Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență (SVSU), având în componență o funcție de conducere de natură contractuală de Șef
serviciu gradul IA-VACANT, numarul total de posturi nu se modifică, față de ultima Organigramă și stat de
funcții aprobat se propun urmatoarele modificări conform Referatului de aprobare întocmit de primarul
comunei Poșta Câlnău: - înființarea Compartmentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU),
având în componență o funcție de conducere de natură contractuală de Șef serviciu gradul IA-VACANT.
Astfel se propune mutarea functiei contractuale vacante Inspector IA din cadrul compartimentului
Compartiment Resurse Umane,Achiziții,Urbanism, Relații publice, în cadrul compartimentului nou înființat.
Față de ultima Organigramă și Stat de funcții aprobat numarul sau structura funcțiilor publice rămân
neschimbate. Referitor la satul de funcții se face precizarea că au fost incadrați pe perioada determinată
conform prevederilor legale un consilier al primarului și un consilier al viceprimarului precum și un număr de
patru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav. Domnul consilier Olteanu Cristinel întreabă cum
va fi angajat Seful SVSU. Doamna Enache Ana raspunde că postul va fi scos la concurs conform legislației
în vigoare și în urma rezultatului acestuia persoana care întrunește condițiile de studii , pregătire și
promovează concursul va fi încadrat pe post. Nefiind alte discuții se supune la vot – ”Proiectul hotărâre
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului
comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local” care este aprobat cu un

numar de 10 voturi „pentru”, 4 voturi abținei ( domnii consilieri, Mândruță Ionuț Auraș, Lazăr Marian
Cosmin, Olteanu Cristinel, Necula Mihai) și un vot împotriva (domnul Nica Constantin) din totalul de 15
consilieri prezenți la ședință.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se dă ctire Proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU
2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat; Domnul Mândruță Ionuț Auraș spune că nu
înțelege despre ce este vorba în acest prioect de hotărâre. Domnul viceprimar , Arsene Fănel Viorel explică
următoarele : analizând adresa
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
nr.3/08.02.2021 înregistrată la nr.791/08.02.2021 prin care se comunică următoarele:
„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”PROGAZ BUZĂU 2020” a fost constituită în anul 2019 în
scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a
Serviciului public de alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distribuție a gazelor naturale,
(denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și
pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării,
modernizării și/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza
Strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).
Urmare adoptării Codului administrativ, se impune efectuarea unor modificări în Actul Constitutiv și în Statutul
Asociației cu privire la denumirea Consiliului de Administratie.De asemenea, se impun unele modificări în
Actul Consitutiv și Statutul Asociației, urmare hotărârilor Consiliilor Locale ale comunelor Stâlpu, Ulmeni,
C.A. Rosetti și Râmnicelu prin care au aprobat ieșirea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„PROGAZ BUZĂU 2020", unde aveau calitatea de asociat, precum și Hotărârii Consiliul Local al comunei
Grebănu nr. 21/2020 prin care s-a aprobat participarea comunei Grebănu, județul Buzău, în calitate de asociat,
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020".
În raport cu rezultatul alegerii primarului unității administrativ teritoriale din 27 septembrie 2020, vă rugăm să
adoptați, în prima ședință de Consiliu local, hotărârea prin care primarul nou ales al comunei să fie desemnat în
calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZĂU
2020 (dacă este cazul) dept urmare a fost inițiat proiectul prezentat .
Sups votului Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Poșta Câlnău este membru asociat
este aprobat cu un număr de 14 voturi „pentru”, 1 voturi abținei ( d-ul consilier, Mândruță Ionuț Auraș,) și
un 0 împotriva din totalul de 15 consiliei prezernți la ședință
Se trece la următorul punct al ordinii de zi și se dă citire „Proiectului de Hotărâre privind atestarea
apartenentei la domeniul public al comunei a unor drumuri sătești în comuna Posta Câlnau, judetul Buzău.
Domnul Arsene Fanel Viorel aduce la cunoștință că la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău, se află în deșfăsurare
proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”, cu ocazia
inventarierii drumurilor sătești, ce urmează a fi asfaltate, s-a constatat că un număr de patru drumuri sătești,
două din satul Sudiți, unul din satul Zilișteanca și unul din satul Poșta Câlnău, nu figurează înscrise în
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poșta Câlnău, acestea fiind înființate ulterior
aprobării- HCL nr.16/1999 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poșta
Câlnău, modificată și completată prin HCL nr. 41/2001, acestea vor urma procedura de întroducere in
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poșta Câlnău.
Supus votului „Proiectul de Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a
unor drumuri sătești în comuna Posta Câlnau, judetul Buzău,” este aprobat cu un numar de 15 voturi pentru din
15 consilieri prezenți la ședință.
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 21.01.2021este 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, doamna presedinta de ședinta, declară
închise lucrările ședinței din data de 25.02.2021 , multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,
ARSENE FANEL VIOREL ENACHE ANA

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.
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