Proces Verbal
încheiat astăzi 26.08.2020
în ședința ordinara a Consiliului Local Poșta Câlnău
Astăzi, data de mai sus are loc ședința de îndată extraordinară a Consiliului local Posta Calnau, judetul
Buzau, ședinta fiind convocata conform prevederilor art.134 alin (1) lit.a), alin .(5), art.196, alin(1) lit.b din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, de catre primarul comunei Poșta Câlnău, d-nul Munteanu
Sorin, prin Dispozitia nr. 174/25.08.020.
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 12 consilieri, lipsă fiind domnii consileri Radulescu Ionel Cosmin, Belu
Cosmin și Ghizdeanu Alexandru sedința fiind astfel legal constituită.
La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana și doamna inspector contabil
David Tanța .
In conformitate cu prevederile art 123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ doamna
consilier local Poștovei Maria, președinte de ședință asigură conducerea ședinței.
Doamna președinte de ședință dă cuvantul d-nei Secretar general delegat Enache Ana, în conformitate
cu prevederile art.138 alin(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ pentru a prezenta
procesul verbal al ședinței anterioare. Secretarul delegat al comunei solicită, dacă este cazul sa-și expună
punctul de vedere asupra procesului verbal de la ședința anterioară, proces verbal înmânat consilierilor locali
odată cu invitația.
Nu sunt opinii, puncte de vedere sau neclarități, cu privire la procesul verbal. Toți consilierii locali au
primit documentele ședinței, respectiv proiectele de hotărâri, anexele acestora, alte documente care au stat la
baza emiterii proiectelor de hotărâri, referate, rapoarte și adrese. Supus la vot procesul verbal al seditei din data
de 14.08.2020, este aprobat în forma prezentată cu unanimitate de voturi de d-nii consilieri prezenți la ședință
cu 12 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă”.
Doamna președinte de ședință Poștovei Maria, prezinta domnilor consilieri ordinea de zi a ședinței:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. IX pe anul 2020;
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr.32/14.08.2020
Inițiator primar Munteanu Sorin
- alte probleme ale activității curente
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre:
Doamna președintă de ședință da cuvântul doamnei David Tanța pentru a prezenta ordinea de zi:„
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. IX pe anul 2020”.După citirea proiectului de
hotărâre doamna David Tanța, inspector contabil prezintă necesitatea aprobării rectificării de buget urmare
adresei Consiliului județean nr.60576/24.08.2020 pivind repartizarea unor sumelor defalcate din TVA și a
adresei Școlii Constantin Ivanescu .nr.1161/26.08.2020 privind modificarea bugetului..
Bugetul pe anul 2020 se prezintă astfel: venituri = 11787526 lei , cheltuieli = 12257526 lei.
Prin adresa Consiliului Județean s-a repartizat suma de 167000 lei.Se propune adoptarea bugetului
local IX pentru anul 2020 astfel:
Se repartizează suma de 115000 lei la capitolul 68.02.05 asistență socială pentru asistenții personali ai
persoanelor cu handicap.
Se diminuează cu suma de 17000 lei la capitolul 65.50.57.02 învâțământ pentru plata stimulentelor
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învământul
preșcolar.
Se repartizează suma de 69000 lei la capitolul 65.02 învățământ pentru finanțarea drepturilor copiilor
cu cerințe educaționale speciale înregistrați în învățământul de masă. Se face virarea de credite în cadrul
capitolului 65.02 învățământ conform adresei Scolii generale Constantin Ivănescu.
Se adaugă la capitolul 74.05.01.80 Serviciul Salubrizare suma de 50000 lei-împrumut serviciu
salubrizare. La Serviciul Apă Canalizare se diminuează la art.87.50.00.20.30.30 alte cheltuieli suma de
60000 lei. Se adaugă la art.87.50.00.81.02.05 rambursări interne suma de 60000 lei.

Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea „Proiect de
hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat nr. IX pe anul 2020” , proiect ce este aprobat pe articole, cu 12
voturi ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 12 consilieri prezenți la ședință.
Se dă cuvântul domnului Viceprimar Arsene Fanel Viorel care dă citire Proiectulului de hotărâre
privind implementarea proiectului -,, Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului
Local nr.32/14.08.2020”. În continuare prezită domnilor consileri : În sedina Consiliului Local din data de
14.08.2020 a fost adoptată Hotararea nr.32/2020 privind implementarea proiectului “Infiintare distributie
gaze naturale in comuna Posta Câlnău, județul Buzau”, care la Art nr. 5 prevede: Se aproba incheierea
ACORDULUI DE PARTENERIAT cu urmatorii PARTENERI : Comuna Stâlpu, județul Buzău având calitatea de Lider
parteneriat/Partener 1, Comuna Ulmeni, județul Buzău având calitatea de membru 2/Partener 2; Comuna Poșta
Câlnău,județul Buzău având calitatea de membru 3/Partener 3 în vederea depunerii cererii de finantare comune in
cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Axa Prioritară 8 - Obiectivul Specific 8.2 –Cresterea
gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine cu denumirea
„Parteneriat DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE in Comuna Stâlpu, judetul Buzău, Comuna Ulmeni, judetul Buzău si
comuna Poșta Câlnău, judetul Buzău”. Prin urmare se numeste lider al PARTENERIATULUI Comuna Stâlpu. Totodata se
imputerniceste dl GIOABĂ STELIAN în calitate de REPREZENTATUL LEGAL AL LIDERULUI/PARTENER 1 sa semneze si sa
depuna pentru si in numele PARTENERILOR ANTERIOR NOMINALIZATI toate documentele necesare solicitate a fi depuse
prin GHIDULUI SOLICITANTULUI - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Axa Prioritară 8 Sisteme
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului
de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 128/31.07.2020 privind unele măsuri pentru aprobarea
Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a
gazelor naturale care prevede la Articolul 5: „(1) În cadrul programului naţional se finanţează proiectele
care vizează: a)înfiinţarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea
consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici de tipul instituţiilor publice, a operatorilor economici,
precum şi a altor categorii de beneficiari noncasnici;

(2) În cadrul programului naţional sunt eligibile următoarele categorii de beneficiari:
b) parteneriate constituite din UAT-uri, cu condiţia ca până la începerea etapei de operare a
infrastructurii construite să se constituie în asociaţii de dezvoltare intercomunitară. UAT-urile în parteneriat
depun o singură cerere de finanţare şi un proiect sau proiecte separate ale UAT-urilor pentru care soluţia
tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un
sistem comun de operare a reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale;”
Având în vedere cele prezentate, faptul că înte UAT –urile Stâplu și Ulmeni pe de o parte și UAT
Poșta Câlnău distanța fiind mare, soluţia tehnică, precum şi celelalte elemente ale proiectului ce
trebuiesc elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelei
inteligente de distribuţie a gazelor natural nu poate fi respectat conform prevederilor legale este

necesara aprobarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.32/14.08.2020 privind
implementarea proiectului “Infiintare distributie gaze naturale in comuna Posta Câlnău, județul Buzău”-în
sensul abrogării art. nr. 5 al HCL nr.32/2020 celelalte articole ale hotărârii rămânând valabile. Propun
spre analiză și aprobarea Consiliului Local a Proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Nefiind discutii referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea „Proiectului de
Hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.32/14.08.2020 privind implementarea proiectului “Infiintare
distributie gaze naturale in comuna Posta Câlnău, județul Buzău” , proiect ce este aprobat pe articole, cu 12
voturi ,,pentru”,0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă” din totalul de 12 consilieri prezenți la ședință.
Doamna președintă de ședintă întreabă pe domnii consilieri dacă mai sunt alte probleme sau alte
solicitări.
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 26.08.2020, multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal.
Președinte de Ședință,
Consilier,
POȘTOVEI MARIA

Secretar general delegat al U.A.T.
ENACHE ANA

