Proces Verbal
încheiat astăzi de 30.01.2020
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.
41/23.01.2020.
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 13 consilieri, sedința fiind astfel legal constituită .
La ședință participă Secretarul general delegat al U.A.T., d-na Enache Ana si d-nul primar
Munteanu Sorin.
In conformitate cu prevederile art 123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
doamna consilier local Toma Mihaela președinte de ședință asigură conducerea ședinței.
Doamna președinte de ședință Toma Mihaela 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 23.12.2019, este aprobat în forma prezentată cu unanimitate de voturi de d-nii
consilieri prezenți la ședință cu 13 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă”..
Doamna președinte de ședință Toma Mihaela, prezinta domnilor consilieri ordinea de zi a ședinței:
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020.
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea
activităţii de audit public intern .
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de asistență medicală comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și
aprobarea planului anual de asistență medicală comunitară pentru anul 2020.
Inițiator primar Munteanu Sorin
- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie,
aprilie 2020.
Inițiator primar Munteanu Sorin
-Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii
Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău, pentru luna decembrie 2019
Inițiator primar Munteanu Sorin
- alte probleme ale activității curente.
Președintele de ședință consultă consilierii, dacă mai sunt și alte probleme ce ar necesita incluse
în proiectul de pe ordinea de zi. Nemaifiind alte propuneri, președintele de ședință supune spre aprobarea
consilierilor ce compun Consiliul Local Poșta Câlnău, ordinea de zi a acesteri ședințe care a fost
aprobata cu un numar de 13 voturi pentru , 0 voturi abtineri, 0 voturi importiva, din numarul total de 13
consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre:
Doamna presedinta de sedință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul proiect al
odinii de zi: - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
acordate și finanțate din bugetul local al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020.
Nefiind discutii
referitoare la acest proiect de hotărâre, se supune votului aprobarea Proiect de hotărâre pentru

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate și finanțate din bugetul local al
comunei Poșta Câlnău pentru anul 2020 , proiect ce este aprobat pe articole, cu 13 voturi ,,pentru”,0
voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă”.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: -Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
Domnul primar prezinta proiectul de hotărâre și alte aspecte legate de necesitatea adoptarii
acestui proiect de hatarare . .Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre ,se supune
votului aprobarea Proiect de hotărâre privind aprobarea -Proiect de hotărâre privind aprobarea
Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern ;proiect ce este
aprobat pe articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 13 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0
voturi ,,împotrivă”.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistență medicală comunitară la
nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea planului anual de asistență medicală
comunitară pentru anul 2020. Domnul primar prezinta proiectul de hotărâre . Doamna consilier
Alexandru Veronica in cuvantul sau spune ca are cunostiinta de faptul ca acest compartiment este
finantat pentru plata salariului asistentului medical de catre DSP Buzau, deasemeni este necesara
activitatea desfasurata de asistentul medical in comunitate, acesta colaborand foarte bine cu cei doi
medici de familie din localitate si cu compartimentul de asistenta sociala de la nivelul primariei comunei
Poșta Calnau. .Fiind epuizate discuțiile referitoare la acest proiect de hotărâre ,se supune votului
aprobarea : - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
compartimentului de asistență medicală comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și
aprobarea planului anual de asistență medicală comunitară pentru anul 2020 proiect ce este aprobat pe
articole, fără amendamente, în forma inițială, cu 13 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi
,,împotrivă”.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2020 . Domnul primar Munteanu Sorin prezintă proiectul
ordinei de zi . Se da cuvântul domnilor consiliei pentru a face propunera privind alegerea presedintelui
de ședință. Doamna consilier Toma Mihaela propune pe doamna Alexandru Veronica, președinte de
ședință pentru următorele trei luni .Alte propuneru nu mai sunt. . .Fiind epuizate discuțiile referitoare
la acest proiect de hotărâre ,se supune votului aprobarea : - Proiect de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședintă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2020 proiect ce este aprobat pe articole,
fără amendamente, în forma inițială, cu 13 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă”.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării
navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta Câlnău,
pentru luna decembrie 2019. Se da citire proiectului ordinei de zi . Fiind epuizate discuțiile referitoare
la acest proiect de hotărâre ,se supune votului aprobarea : - : Proiect de hotărâre privind aprobarea
decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna Poșta
Câlnău, pentru luna decembrie 2019.proiect ce este aprobat pe articole, fără amendamente, în forma
inițială, cu 13 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,abținei” , 0 voturi ,,împotrivă.
Intrucît 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 sedinta Toma
Mihaela, declară închise lucrările ședinței din data de 30.01.2020, multumind tuturor pentru colaborare,
drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Președinte de Ședință,
Consilier,
ALEXANDRU VERONICA

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

