
 
Proces Verbal 

încheiat astăzi  25.05.2021 
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.  129/17.05.2021.                                                                  

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  domnul primar, Munteanu Sorin,  Secretarul general delegat al U.A.T., d-na 
Enache Ana și  doamna contabila a U.A.T David Tanta. Doamna Secretar general  supune atenției domnilor 
consilieri  faptul ca  mandatul  de  Președinte de ședință al domnului  consilier  Arsene Fănel Viorel 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 25.05.2021   care  este următorul :  

-  Proiect de  Hotărâre privind  alegerea președintelui  de ședintă  pentru lunile: mai, iunie, iulie 2021. 
Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul I anul  2021. 
                 Inițiator primar Munteanu Sorin 

- Proiect  de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul IV anul 2020. 
                 Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la 
bugetul comunei Posta Câlnău, unităţilor de cult din comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.                             Inițiator primar Munteanu Sorin  
    Doamna secretara propune  Consiliului  Local  suplimentarea ordinei  cu proiect de hotarare privind 
aprobarea  numarului si cuantumului  de burse scolare pentru anul școlar 2020/2021. 
 Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată,   cu    un numar de 15     voturi „pentru” 
din 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezență la ședință. 
 Se trece la discutarea  ordinii de zi si se dă citire -      Proiect de  Hotărâre privind  alegerea președintelui  de 
ședintă  pentru lunile: mai, iunie, iulie 2021 dupa citirea proiectului   se fac propuneri pentru alegerea  
presedintelui de sedinta. Domnul  consilier  Arsene Fanel Viorel propune   pe doamna  consilier  Ionița  
Vasilica,  presedinte de ședință a Consiliului Local pentru urmatoarele trei luni. Domnul Consilier Stan 
Victoraș Florin propune  pentru funcția de presedinte de sedință pentru următoarele trei luni  pe  doamna 
consilier  Ioniță  Vasilica.  Alte propuneri nu mai sunt.  Se supune votului  propunerea  de alegerea a doamnei 
Ioniță Vasilica, președinte de ședință pentru lunilie mai, iunie, iulie  care este aprobata cu un număr de 15  
voturi „pentru ” din    15 consiliei   în funcție și 15 consileri prezenți  la ședință. 
 Doamna consilier  Ioniță Vasilica preia conducerea ședinței  și  dă cuvântul doamnei contabile pentru a 
prezenta următorul  punct al ordinei de zi si  doama  David Tanța  da citire - Proiect  de hotărâre privind 
aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul I anul 2021.  Nu sunt discuții referitoare la acest proiect 
de  hotârâre  și  se supune la vot adoptarea lui. Supus la vot –„ Proiectul  de hotărâre privind aprobarea  
contului de execuție bugetară  la trimestrul I anul 2021” este aprobat în forma prezentată  cu un numar de 15     
voturi „pentru” din 15  consilieri  în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință. 

Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi si  doama  David Tanța  da citire - Proiectului  de hotărâre 
privind aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul IV anul 2020. Nu sunt discuții referitoare la 
acest proiect de  hotârâre  și  se supune la vot adoptarea lui. Supus la vot –„ Proiectul  de hotărâre privind 
aprobarea  contului de execuție bugetară  la trimestrul IVanul 2020” este aprobat în forma prezentată  cu un 
numar de 15     voturi „pentru” din 15  consilieri  în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință. 

Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi si  doamna  Enache Ana   da citire - Proiectului  de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul comunei Posta Câlnău, 
unităţilor de cult din comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 
Nu sunt  discutii pe  baza  acestui proiect de hotărâre  și supus  spre aprobare  - „Proiectul  de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de acordarea a sprijinului financiar, de la bugetul comunei Posta Câlnău,  
 
 



unităţilor de cult din comuna Posta Câlnău aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”este 
aprobat în forma prezentată  cu un numar de 15     voturi „pentru” din 15  consilieri  în funcție și 15 consilieri 
prezență la ședință. 

Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi si  doamna  Enache Ana   da citire - Proiect de hotărâre  
privind ,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar  2020-2021.  

Doamna Toma Mihaela, membru în Consiliul de Administratie al Scolii,  în cuvântul  luat  supune 
ațenției  domnilor consilieri faptul că până la acesata  data  în Consiliul de Administrație al Scolii nu au fost 
aprobate numărul și cuantumul burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021  așa cum reiese  din copia 
procesului verbal al  Ședintei    Consiliului de Administrație al  Scolii  pe care îl pune la dispoziție . De 
asemenea   bugetul Scolii   Generale cu clasele I-VIII Constantin Ivănescu nu a fost aprobat   datorită multor  
nereguli și neânțelegeri existente  la nivelul Școlii, între  cadrele didactice,  membrii consiliului de 
Administrație al Scolii și conducerea actuală a Scolii.  Doamna Toma Mihaela propune  ca  Scoala să  reia  
procedura de aprobare in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău 
a  numărului și cuantumului burselor  scolare pentru anul 2020-2021 în sensul   aprobării acestora prin 
Hotărâre C.A. 

Domnul consilier Mândruță  Ionuț Auraș  în cuvântul luat întreabă dacă în anii anteriori au fost 
acordate burse scolare.  Doamna consilier  Toma Mihaela în calitate de fost director al scolii , spune că în anii 
anteriori au fost acordate burse scolare pentru elevi cu aprobarea  Consiliului de administrație al Scolii cu 
respectarea  prevederilor legale.  

Domnul consilier Nica Constantin întreabă  „cum se poate remedia această situație?, că până la urmă  
copii  au de suferit.” 

 Doamna consilier   Alexandu Veronica, în cuvântul său  spune că  doamna directoare actuală a Scolii  
generale   nu trebuie să se plângă de faptul că nu este sprijinită de Consiliul Local întrucât niciodată nu s-a 
prezentat în fața Consiliului Local cu nici o solicitare, nu a venit să cunoască măcar consilierii, propune ca să 
se întoarcă discuția privind aprobarea   burselor Școlare   în Consiliul de Administrație al Scolii  și cu 
Hotârârea  Consiliului de Administrație de Aprobare a burselor scolare. Proiectul de hotărâre privind 
,,Aprobarea numărului și cuantumului de burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile 
de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar  2020-2021, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local.  

Doamna consilier Poștovei Maria  în cuvântul său, spune că legea trebuie respectată și aceste burse 
trebuiesc aprobate   de Consiliul de Adinistrație al Scolii prin  Hotarâre C A. , deasemeni sumele  solicitate de 
Școală la aprobarea  Bugetului Local au fost aprobate, deci Scoala trebuie  să aprobe  bugetul propriu conform 
legii.  
    Supus  spre aprobarea  Consiliului Local  Proiectul  de Hotărâre privind ,,Aprobarea numărului și 
cuantumului de burse școlare  pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul scolar  2020-2021  a fost respins cu 15  voturi „abțineri”  din 15  
consilieri  locali în funcție și 15 consilieri locali prezenți la ședință, cu mențiunea  de a se relua procedura 
de aprobare in Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău a  
numărului și cuantumului burselor  scolare pentru anul școlar 2020-2021 în sensul   aprobării acestora prin 
Hotărâre a  Consiliului de Administrație al școlii. 
 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 25.05.2021 este aprobat cu 
unanumitate de  voturi exprimate  din  15 consilieri prezenți la ședință,  

Domnul Mândruță Ionuț Aurș propune ca  PV al ședinței  din luna anterioară să fie  supus spre aporbare  la 
începutul ședinței. 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 25.05. 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 
                  IONIȚĂ VASILICA 
                        


