
Proces Verbal 
încheiat astăzi 27.10.2021 

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 (1) din O.U.G. nr.57/2019  privind  Codul Administrativ, de catre 
primarul  comunei Poșta Câlnău, d-nul  Munteanu Sorin, prin Dispozitia nr.  236/19.10.2021.                                                       
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 deschisă de către doamna secretar general al comunei Poșta Câlnău, conform  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  14 consilieri,  
ședința fiind astfel  legal constituită. La ședință participă doamna contabilă David Tanța și domnul primar Munteanu 
Sorin.   

D-na secretar   dă citire procesului verbal al ședinței  din data de 29.09.2021. Se consultă  domnii consilierii cu 
privire la conținutul acestuia, nu sunt   observatii legate de procesul verbal. Supus la vot procesul verbal al sedintei din 
data de 29.09.2021 este aprobat cu un numar de 12 voturi pentru din numarul de 14 consilieri prezenti  la sedinta, 
domnul Mîndruță Ionuț Auraș a votat împotrivă și domnul  Lazăr Marian Cosmin  s-a abținut de la vot. 

In continuare doamna presedinte de sedinta Alexandru Veronica preia conducerea ședinței și   pezentă ordinea 
de zi dupa cum urmeaza: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General-Buget Local, a Indicatorilor tehnico – economici și 
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru  obiectivul de investiții „Modernizare drum de acces  Baza Sportivă Tip I” 
comuna Poșta Câlnău, județul Buzău-   Inițiator primar Munteanu Sorin. 
       Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului 
de investiții „MODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, județul Buzău 
în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny.”-   Inițiator primar Munteanu Sorin. 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea   INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI al obiectivului de 
investiții ”MODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL în  comuna Posta Calnau, judetul Buzău în cadrul  
Programului Național  de Investiții „Anghel Saligny”.-  Inițiator primar Munteanu Sorin. 
   Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unei suprafețe de teren 
situata in punctul Cămin Cultural Sudiți, comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.-  Inițiator primar Munteanu Sorin 

Proiect de  hotărâre privind  alegerea președintelui  de ședință  pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie- 
2022.   Initiator primar Munteanu Sorin 

Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea bugetului  rectificat  nr. IV  pe anul 2021.    Initiator  primar Munteanu 
Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA  I-   Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA I- Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA II- Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA II-Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA III- Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai obiectivului de 
investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE  ÎN 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA III-Initiator  primar Munteanu Sorin 

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care face parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director 
adjunct la Școala Gimnazială „Constantin Ivanescu” Poșta Câlnău-  Initiator primar Munteanu Sorin 

                  - alte probleme ale activității curente 
 Se supune la vot ordinea zi  care este aprobata cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0 voturi „abțineri”, 0  voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 
 
 



 
Se trece la discutarea  ordinii de zi și se prezintă „Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Devizului Genera-

Buget Local, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru  obiectivul de 
investiții „Modernizare drum de acces  Baza Sportivă Tip I ” comuna Poșta Câlnău, județul Buzău-  Inițiator primar 
Munteanu Sorin. Domnul Mîndruță Ionuț Auraș în cuvântul său  întreabă unde este  situat acest drum  și unde se va  
construi această bază sportivă. Domnul viceprimar Arsene Fănel Viorel răspunde că acest drum care  trebuie construit 
va asigura accesul către Baza Sportivă Tip I  ce se va construi în  Potârnichești fostul teren  unde  se desfăsura 
Motocrosul. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru”,  2 voturi „abțineri”, 
domnii  Mîndruță Ionuț Auraș și Nica Constantin 0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri    în funcție și 14 consilieri 
prezenți  la ședință. 

Se trece la discutarea următorului proiect  al ordinii de zi și se prezintă  „Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al obiectivului de investiții „MODERNIZARE 
DRUMURI  DE INTERES LOCAL ÎN  COMUNA POȘTA CÂLNĂU”, județul Buzău în cadrul  Programului Național  
de Investiții „Anghel Saligny.”Inițiator primar Munteanu Sorin. 

Domnul   Mîndruță Ionuț Auraș  în cuvântul său spune că dorește să stie care  vor fi străzile ce urmează  a fi 
asfaltate în acest proiect. Domnul  Viceprimar Arsene Fănel Viorel spune că este vorba despre  vechiul proiect care a  
a fost aporbat  pe vechiul  PNDLși care nu s-a mai finalizat  și acum se reia  procedura de depunerea  proiectului 
actualizat  în cadrul programului Național Anghel Saligny fiind  vorba de  o lumgime de  14 km  drumuri rămase  
neasfaltate. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru”,  1 vot voturi „abțineri” 
domnul Mîndruță Ionuț Auraș , 0  voturi „împotriva” Domnul Nica Constantin, din 15 consilieri în funcție și 14 
consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la următorul proiect al ordinii de zi si se da citire ”Proiectului de hotărâre privind aprobarea   
INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI al obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI  DE 
INTERES LOCAL în  comuna Posta Calnau, judetul Buzău în cadrul  Programului Național  de Investiții „Anghel 
Saligny”. Inițiator primar Munteanu Sorin.  Domnul Nica Constantin spune că   nu a primit detalii despre aceste 
drumuri , acre este  denumirea  lor . Alte  comentarii nu mai  sunt. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu 
un numar de 12 voturi „pentru”,  1 vot „abțineri” domnul Mîndruță Ionuț Auraș, 0  voturi „împotriva”. Domnul Nica 
Constantin, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la discutarea  următorului  proiect al ordinii de zi si se dă citire „Proiectului de hotărâre privind  
atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unei suprafețe de teren situata in punctul Cămin Cultural Sudiți, 
comuna Poșta Câlnău, județul Buzău”    Inițiator primar Munteanu Sorin 

Domnul Mîndruță Ionuț Auraș   spune în cuvântul său  că din  materialele primite  odată cu convocarea la 
ședință reiese altă  suprfață de  teren.   Domnul  Viceprimar   spune  că  suprafața  corectă este cea  rezultată   din  
măsurătorile efectuate de   specialist cu  ocazia întocmirii schitei  terenului   și care este supusă procedurii de 
inventariere respectiv  314 mp situată în  fața căminului cultural Sudiți. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este 
aprobat cu un numar de 13  voturi „pentru”,  1 vot  „abțineri” domnul Mîndruță Ionuț Auraș , 0  voturi „împotriva”, 
din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Se trece la discutarea  următorului proiect și se dă citire  „Proiectului de  hotărâre privind  alegerea președintelui  
de ședință  pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie- 2022”Initiator primar Munteanu Sorin. 
 Se  fac propuneri pentru funcția de  președinte de ședință pentru următoarele trei luni după cum urmează 

Doamna Ioniță Vasilica propune  ca pe doamna  Toma Mihaela. 
Domnul Arsene Fănel Viorel propune pe  doamna Săftoiu Mădălina. 
Domnul  Mîndruță Ionuț Auraș propune  pe domnul Olteanu Cristinel.  Nemaifiind alte propunerii se supune la  

vot prima  propunere. Pentru  doamna Toma Mihaela  sunt  obținute un număr de 8 voturi pentru  și 5 voturi abțineri.            
Pentru doamna Săftoiu Maria Madalina sunt obținute un număr de 3 voturi pentru și un număr de 11 abțineri. 

Pentru domnul Olteanu Cristinel,  sunt obținute un număr  de 5 voturi pentru și un număr de 9 voturi abținei. 
Urmare a votului exprimat  doamna Toma Mihaela este aleasă peședinte de ședință  pentru lunile lunile noiembrie, 
decembrie-2021, ianuarie -2022, cu un număr de 8 voturi „pentru”  1 vot „abțineri” și 5 voturi „împotrivă” din  14  
voturi valabile. 

Se trece la discutarea următorului proiect și doamna contabila prezintă „Proiectul  de  hotărâre  privind  
aprobarea bugetului  rectificat  nr. IV  pe anul 2021” cu precizarea că rectificare  bugetului se face urmarea repartizării 
sumei de 50000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, sumă care  va fi  utilizată astfel: La 
capitolul 70.50.00 – dezvoltare publică alte cheltuieli suma de 30000 lei, la capitolul 84.02.03.01. drumuri  și poduri   
se adaugă la   art. 84.02.03.01.20.30.30. suma de 20000. 

Nu mai sunt discuții pe această temă. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi 
„pentru”,  0  voturi „abțineri”, 0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi.  Domnul primar prezintă domnilor consilieri  faptul că pentru 
depunera proiectului EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU în cadrul programului național Anghel 
Saligny, pentru a respecta normele  de aplicare a programului aprobate prin  Ordinul 1333/21.09.2021 care prevede că  

 



 
 
proiectele depuse în acest program nu poate depășii o anumită sumă acest proiect a fost împărțit în trei etape I, 

II și III.   Pentru fiecare etapă în parte a fost inițiat un proiect  de aprobare a CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL 
GENERAL    și un proiect de aprobare a INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI ce vor fi prezentate  si supuse 
spre aprobarea  consiliului  local individual.  

Este prezentat „Proiectul de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   
al obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA  I- Initiator  primar Munteanu Sorin. 
Nu sunt discuții pe această temă. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  
voturi „abțineri”, 0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Este prezentat „Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai 
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA I- initiator  primar Munteanu Sorin. 
Nu discuții pe această temă. Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  
voturi „abțineri”, 0  voturi „împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință.  

Este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al 
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA II. Nu discuții pe această temă. 
Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  voturi „abțineri”, 0  voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai 
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA II. Nu discuții pe această temă. 
Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  voturi „abțineri”, 0  voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea  CERERII DE FINANȚARE și DEVIZUL GENERAL   al 
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA III. Nu discuții pe această temă. 
Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  voturi „abțineri”, 0  voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

Este prezentat Proiect de hotărâre privind aprobarea  INDICATORILOR  TEHNICO ECONOMICI  ai 
obiectivului de investiții „EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ȘI  ÎNFIINȚARE SISTEM DE 
CANALIZARE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU ” ETAPA III. Nu discuții pe această temă. 
Supus la vot  proiectul de hotărâre  este aprobat cu un numar de 14 voturi „pentru”,  0  voturi „abțineri”, 0  voturi 
„împotriva”, din 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți  la ședință. 

 Se trece la discutarea  urătorului  punct și este prezentat Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al consiliului local, care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct la Școala Gimnazială „Constantin Ivanescu” 
Poșta Câlnău.  

Se fac propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al consiliului local, care face parte din Comisia de 
evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct la 
Școala Gimnazială „Constantin Ivanescu” Poșta Câlnău după cum urmează: 

 Domnul Stan Victoraș Florin propune  pe doamna Alexandru Veronica. 
 Domnul Nica Constantin propune pe doamna Ioniță Vasilica 
 Domnul  Lazăr Marian Cosmin  propune pe domnul Cosmin Rădulescu.  Nemaifiind alte propuneri se trece la  

vorarea propunerilor .  
Pentru  doamna Alexandru Veronica  sunt  obținute un număt de 8 voturi „pentru” și 5  voturi „abtineri” și un vot 

„împotrivă” din  totalul de 14  consilieri  prezenti la ședință. 
Pentru doamna Ioniță Vasilica sunt  obținute  un număt de 3 voturi „pentru” și 11  voturi „abtineri” din  totalul de 

14  consilieri  prezenti la ședință 
Pentru  domnul Cosmin Rădulescu sunt  obținute   un număt de 2 voturi „pentru” și 12  voturi „abtineri” din  totalul 

de 14  consilieri  prezenti la ședință. Urmare a votului exprimat  doamna Alexandru Veronica  este desemnată 
reprezentant al consiliului local, care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct la Școala Gimnazială „Constantin Ivanescu” 
Poșta Câlnău.   În continuare  Doamna secretar supune atenției Consiliului Local  cererea domnului Stanciu Adrian  
înregistrată cu numărul 6997/07.10.2021 prin care solicită  ajutor  din partea Consiliului Local  constând in  materiale de 
construcție pentru ridicarea a două camere  având în vedre faptul că are o familie numeroasă formată din cinci copii  și  
parinți care locuiesc într-o cameră.  Domnul Mândruță Auraș întreabă dacă îl cunoaștem pe acest  cetățean. Doamna 
secretar spune că este foarte cunoscut, este beneficiar de  ajutor social și alocație  pentru susținerea familiei și în afară de  

 



 
 
cele două prestații  a  beneficiat de toate drepturile  solicitate  respectiv tichete de grădiniță ,  ajutoare alimentare și 

de igienă  de la Uniunea Europeană, tablete școlare acordate prin Scoală pentru copii.  Doamna Alexandru Veronica  
spune că îl cunoaște foarte bine și  știe că este certat cu munca, a fost solicitat la diverse lucări  bineînțeles  plătite dar  el 
refuză. Domnul Nica Constantin propune să îi acordam un ajutor  fiind  în situație de nevoie.  Doamna contabilă spune 
că la  aceste moment nu putem  aproba  acordare de ajutoare întrucât nu  avem prevederi la bugetul local în acest sens. 
Domnul Lazăr Marian  Cosmin, propune amânarea discutării cererii  până  la o rectificare bugetară, propunere care a 
fost acceptată de  toți consilierii prezenți la ședință. Întrucât 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 27.10.2021, 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 
                   TOMA MIHAELA 


