
 
Proces Verbal 

încheiat astăzi  26.03.2021 
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.  37/17.03.2021.                                                                  
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. 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 26.03.2021  care  este următorul :  
 - Proiect de  hotărâre privind  neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor  si a contractelor/acordurilor -cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente programului  pentru anii  școlari 2021-2022 
și 2022-2023 la nivel local. 	
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de   hotărâre  privind  stabilirea  salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul  
contractual  din cadrul familiei  ocupaționale ,, Administrație”  din aparatul de specialitate al primarului și din  
Serviciile  publice  aflate în subordinea Consiliului Local.  
                       Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de   hotărâre  privind aprobarea statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Poșta 
Câlnău,pentru cursele regulate de transport persoane.	
																										Inițiator primar Munteanu Sorin 
 - Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău 
în Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale 
„Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, pentru anul scolar 2020-2021. 
                      						Inițiator primar Munteanu Sorin 

Proiect de Hotărâre  privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a drumului sătesc  
situat în satul Aliceni, punct Stație Apa- Fundătura Arțarului,  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău. 
                      						Inițiator primar Munteanu Sorin 
                   - alte probleme ale activității curente  
   Supus la vot  proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată,  în unanimitate cu 15 voturi „pentru” din 15 
consilieri prezenți la ședință. 
  Domnul consilier  Mândruță Ionuț Auraș  cere cuvântul și  solicită suplimentarea ordinii de zi a sedinței  cu 
„Proiect de  hotărâre  privind  reabilitarea Școlii Generale I-IV din cătunul  Satul Nou, sat Potârnichești în vederea 
înființării unui  punct  în care  să funcționeze un cabinet  medical de  familie,o zi pe săptămână”. Supusă la vot 
propunerea este   respinsă cu 10 voturi „împotriva”  și  5 voturi „pentru” din 15 consilieri prezenți la ședință. 
   Se trece la discutarea  ordinii de zi si se dă citire – Proiectului  de  hotărâre privind  neasumarea 
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor  si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative  aferente programului  pentru anii  școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivel local. 
 Doamna secretară prezintă domnilor consilieri  faptul că neasumarea responsabilității organizării si 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor  si a 
contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente 
programului  pentru anii  școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivel local,  a fost adoptată și în anii anteriori, la 
solicitarea  Consiliului  Județean Buzău, în urma transmiterii acestei  hotărâri  către instițuția susamintită 
procedura  va fi  urmată de Consiliul Județean Buzău. 
 Nefiind discuții pe acestă temă se supune  votului „ Proiectului  de  hotărâre privind  neasumarea 
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor  si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative  aferente programului  pentru anii  școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivel local” care   este aprobat 
cu un număr de 10 voturi „pentru”  si 5 voturi „abțineri ”  din numărul de 15 consilieri prezenți la ședință. 

 



 Se trece la următorul punct al ordinii de zi și se  dă citire „- Proiectului de   hotărâre  privind  stabilirea  
salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul  contractual  din cadrul familiei  ocupaționale ,, 
Administrație”  din aparatul de specialitate al primarului și din  Serviciile  publice  aflate în subordinea 
Consiliului Local. Doamna secretară explică domnilor consilieri  că singura modificare  adusă   grilei de 
salarizare  aprobată în ultima Horărâre de Consiliu este modificarea anexei nr.11 .  salarizarea asistenților 
personali pentru persoane cu handicap grav, modificată conform HG. nr 4/13.01.2021  privind stabilirea 
salariului minim brut garantat in plată începând cu data de 13.01.2021. 

Nefiind alte discuții pe această temă se  supune votului „- Proiectul de   hotărâre  privind  stabilirea  
salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul  contractual  din cadrul familiei  ocupaționale ,, 
Administrație” care este aprobat cu un număr de 13 voturi „pentru” un vot „abțineri”- domnul consilier 
Mîndruță  Ionuț Auraș și un vot „împotrivă” -domnul consilier  Lazăr Marian Cosmin. 

Se  trece la următorul punct  al ordinii de zi și se dă citire- „Proiectului de   hotărâre  privind aprobarea 
statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Poșta Câlnău,pentru cursele regulate de transport 
persoane” 

Nefiind discuții pe această temă se  supune votului aprobarea –„ Proiectului de   hotărâre  privind 
aprobarea statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Poșta Câlnău,pentru cursele regulate de 
transport persoane” care este aprobat cu  15 voturi „pentru” din 15 consilieri prezenți la ședință. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi  si se dă citire „ -Proiectului de hotarare privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în Consiliul de Administratie si in Comisiile cu 
caracter permanent, functionale la nivelul Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, pentru anul 
scolar 2020-2021.” 

 Domnul  Arsene Fănel  Viorel  propune  ca reprezentanți din partea Consiliului Local pe domnii 
consilieri Toma Mihaela și   Stan Victoraș Florin ,  domnul Mîndruță Ionuț Auraș propune  pe domnul Nica 
Constantin. Nemaifiind alte propuneri se  supun la vot  propunerile,  cu mențiunea că domnii consilieri 
nominalizați, nu votează.  Supusă la vot  prima propunere   „ domnii consilieri Toma Mihaela și   Stan Victoraș 
Florin” este aprobată cu un număr de  8  voturi „pentru ” 2 voturi „abțineri”și 5  voturi „împotrivă”. 

Supusă  la vot a doua propunere „domnul Nica Constantin” este aprobată cu un număr de 4  voturi 
„pentru” 1 voturi „abțineri” și 10  voturi „împotrivă”.            							
   Se trece la următorul punct al ordinii de zi si se prezintă „Proiectul de Hotărâre  privind  atestarea 
apartenenței la domeniul public al comunei a drumului sătesc  situat în satul Aliceni, punct Stație Apa- 
Fundătura Arțarului,  comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”. Nefiind discuții asupra  acestui proiect de hotărâre 
se supune votului „Proiectul de Hotărâre  privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a 
drumului sătesc  situat în satul Aliceni, punct Stație Apa- Fundătura Arțarului,  comuna Poșta Câlnău, județul 
Buzău”, care este aprobat cu  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 25.02.2021 este aprobat cu un număr 
de 15  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, domnul presedinte de ședinta, declară 
închise lucrările ședinței din data de  26.03.2021, 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 
                  ARSENE FANEL VIOREL       
                        


