
61/22.12.2021 1 1 1 0 0

62/22.12.2021 1 1 1 0 0

63/22.12.2021 0 1 1 0 0

64/22.12.2021 1 1 1 0 0

65/22.12.2021 0 1 1 0 0

66/22.12.2021 0 1 1 0 0

67/22.12.2021 0 1 1 0 0

68/22.12.2021 0 1 1 0 0

69/22.12.2021 0 1 1 0 0

70/22.12.2021 1 1 1 0 0

71/22.12.2021 0 1 1 0 0

Anexa la adresa  nr. 9116/29.12.2021

                                  privind  Hotărârile  Consiliului Local  al Comunei Poșta Câlnău 

Numărul și data
hotărârii

Denumirea actului administrativ
( conform  titlului actului administrativ)

Act cu
caracter

normativ
Da=1/Nu=0

Obiecțiile  formulate de
secretarul U.A.T.-lui

Da =1/Nu=1

Tipul ședinței

Ordinară
Da=1/Nu=0

Extraordinară
Da=1/Nu=0

De îndată
Da=1/Nu=0

Hotărâre  înregistrată la nr.61/22.12.2021 privind valorile impozabile și taxele locale și
alte taxe asimilate acestoraprecum și amenzile aplicabile în comuna Poșta Câlnău, județul
Buzău în anul 2022

Hotărâre  înregistrată la nr.62/22.12.2021 privind aprobarea Progamului de Achiziții
Publice al comunei Poșta Câlnău pentru anul 2022

Hotărâre  înregistrată la nr.63/22.12.2021 privind  modificarea /abrogarea unor  hotărâri
ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, județul  Buzău,

Hotărâre  înregistrată la nr.64/22.12.2021 privind  organizarea serviciului public de
salubrizare și pentru implementarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr.92/2021 privind
regimul deșeuriolor și de Legea nr.181/2020 privind  gestionarea  deșeurilor
nepericuloase compostabile, la nivelul U.A.T. Poșta Câlnău, județul Buzău,
Hotărâre  înregistrată la nr.65/22.12.2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in
vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si
demolări de pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU

Hotărâre  înregistrată la nr.66/22.12.2021 privind instituirea unor puncte de colectare a
deşeurilor pe raza comunei POȘTA CÂLNĂU, județul BUZĂU

Hotărâre  înregistrată la nr.67/22.12.2021 privind stabilirea unei suprafețe de teren
neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din
grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei POȘTA
CÂLNĂU, județul BUZĂU
Hotărâre  înregistrată la nr.68/22.12.2021 privind modificarea HCL nr. 20/30.05.2019
privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale
comunei Poşta Câlnău, judţul Buzău către serviciul „ SERVICIUL SALUBRIZARE
POŞTA-CÎLNĂU”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică,
înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Poşta Câlnău, judeţul
Buzău
Hotărâre  înregistrată la nr.69/22.12.2021 privind  aprobarea tarifelor şi taxelor speciale
pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T.
comuna POŞTA CÂLNĂU, judeţul BUZĂU 

Hotărâre  înregistrată la nr.70/22.12.2021 privind adoptarea bugetului  local rectificat
VIII pe anul 2021

Hotărâre  înregistrată la nr.71/22.12.2021cu privire la: aprobarea participării la
„ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea
  indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de
încărcare  vehicule  electrice,  sat. Suditi, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău”



72/22.12.2021 0 1 1 0 0

73/22.12.2021 0 1 1 0 0

74/22.12.2021 0 1 1 0 0

                                                                                                  SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

Hotărâre  înregistrată la nr.72/22.12.2021cu privire la: aprobarea participării la
„ Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”  și  aprobarea
  indicatorilor tehnico  economici  privind aprobarea proiectului  „Construire statii de
încărcare  vehicule  electrice,  sat Poșta Câlnău, comuna Poșta Câlnău, județ Buzău

Hotărâre  înregistrată la nr.73/22.12.2021 privind organizarea rețelei unitatilor de
invatamint preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023.

Hotărâre  înregistrată la nr.74/22.12.2021 privind  modificarea HCL nr. 55/24.11.2021
          
pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul  propriu al comunei Poșta Câlnău în
vederea efectuarii unor cheltuieli pentru pomul de Craciun
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