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        Încheiat astăzi     17 februarie    2020 , orele  11.00 cu ocazia 
 şedintei ordinare  a Consiliului Local  al  comunei  Pănătău. 
        Astazi data de mai  sus, prin Dispozitia nr. 52 din  10.02.2020   a 
primarului  comunei Pănătău a  fost  convocată  şedinţa  ordinară pe luna   
februarie      a  Consiliului Local  al  comunei  Pănătău . 
        La  lucrarile  şedinţei  ordinare  au  fost prezenţi 11 consilieri 
locali,din totalul celor 11  consilieri din  componenţa   consiliului local. 
        La    şedinţa  participă  fară  drept de  vot, d-nul Stoica Nicolae  primarul 
comunei si d-na Iacob Marcela-Daniela    secretarul  general al  comunei. 
        Proiectul ordinei de  zi  al  şedinţei ordinare a  fost  adus la 
cunoştintă publică in termenul legal de  către secretarul generl al comunei 
prin intermediul avizierului  şi  cuprinde  urmatoarele: 
                              
      1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea  reţelei  scolare 
de învăţământ  preuniversitar la nivelul  comunei     Pănătău,judeţul  Buzău, în 
anul şcolar 2020-2021; 
    2.Proiect  de   hotărâre   privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 
interes local ce vor fi executate in anul 2020, de catre persoanele apte de 
munca  din familiile beneficiare de ajutor social ,conform  Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; 
    3.Proiect de   hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Panatau pe 
 anul 2020 ; 
    4.Proiect de   hotărâre privind   aprobarea Organigramei şi Statului 
de funcţii pentru aparatul  de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) 
al primarului comunei Pănătău, judeţul  Buzău;    
    5.Proiect de   hotărâre privind  aprobarea numarului de asistenţi personali ai 
 persoanelor   cu handicap  grav din comuna  Pănătău,judeţul Buzău ,pentru 
anul 2020; 
    6.Proiect  de   hotarare  privind  aprobarea Regulamentului  de oraganizare 
 şi  funcţionare al aparatului de   specialitate  al  Primarului  comunai Pănătău, 
judeţul Buzău; 
    7.Proiect  de   hotarare  privind infiinţarea  Seviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă TIP V1-pentru intervenţia în situaţii de urgenţă ;    
     
     8.Probleme  curente  ale administratiei publice  locale; 
     
  
                                                
                



        
      Lucrările  şedinţei ordinare  a Consiliului Local  al  comunei 
Pănătău sunt deschise de  catre  d-na Iacob Marcela-Daniela, 
secretarul general al comunei  care anunţa  că  şedinţa este  legal  constituită, 
fiind  convocată  în termenul legal prin  dispoziţia   primarului ,apoi 
anunţă  cvorumul sedintei. 
        Doamna Iacob Marcela-Daniela secretarul geral al comunei : 
      “Bună  ziua  domnilor  consilieri”.Din totalul de 11 membri  ai 
 consiliului local  sunt  prezenţi 11 . 
       Se  supune  aprobării plenului  consiliului local ,procesul verbal  al  şedinţei 
din  data de  8 ianuarie 2020   ,cu menţiunea  că  acesta  a 
fost  semnat de   către preşedintele  de  şedinţă  şi secretarul general  al   
comunei,proces verbal care în  termen de 3 zile de la data aprobării va  fi  afişat 
 la avizierul  de la sediul primăriei Pănătău, şi se va   publica pe pagina de internet 
a  comunei Pănătău . 
      Cu 11 voturi  pentru ,domnii consilieri aprobă procesul verbal  al 
şedinţei  ordinare  din  data de  8 ianuarie 2020  , in forma   
prezentată.    
       In  continuare   d-na Iacob Marcela-Daniela ,secretarul 
 general al comunei , adresează  rugămintea  domnului   consilier  , 
Vişan Dumitru  ,  preşedintele ăedinţei  să  preia  conducerea 
lucrărilor. 
   Domnul Vişan Dumitru   ,preşedintele  şedinţei    
  “Buna  ziua   si bine  ne-am  reântâlnit. Supun  votului  dumneavoastra 
 ordinea de   zi  cu  precizarea  că pe  ordinea de zi a mai fostinclus  un 
 punct ,Proiect  de   hotărâre   privind  reparaţia   reţelei 
de  alimentarea    cu apă  în satul Begu  ,comuna Pănătău,judeţul Buzău. 
 
   Cu unanimitate  de  voturi  ,domnii  consilieri  aprobă ordinea 
 de  zi asa  cum a  fost prezentată . 
   Domnul consilier   Vişan Dumitru, preşedintele   şedinţei 
propune inceperea discutării  proiectelor  de pe  ordinea de  zi 
 ,dă  cuvântul   domnului   primar  să prezinte pnctul  nr. 1   Proiectul   de 
hotărăre privind   reorganizarea  reţelei  scolare 
de învăţământ  preuniversitar la nivelul  comunei     Pănătău,judeţul  Buzău, în 
anul şcolar 2020-2021; 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi.    
   Domnul consilier  Vişan Dumitru  , preşedintele   şedinţei, 
 ,dă  cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 
interes local ce vor fi executate in anul 2020, de catre persoanele apte de 
munca  din familiile beneficiare de ajutor social ,conform  Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat ; 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi.   



Domnul consilier  Vişan Dumitru  , preşedintele   şedinţei, 
 ,dă  cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind   aprobarea bugetului local al comunei Panatau pe 
 anul 2020 ; 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi.      
     Domnul consilier   ,Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei  ,dă 
 cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind    aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul 
 de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale)al primarului 
comunei Pănătău, judeţul  Buzău;    
 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi. 
   Domnul consilier   ,Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei  ,dă 
 cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind     aprobarea numarului de asistenţi personali ai 
 persoanelor   cu handicap  grav din comuna  Pănătău,judeţul Buzău ,pentru 
anul 2020;   
 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi. 
   Domnul consilier   ,Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei  ,dă 
 cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind    aprobarea Regulamentului  de oraganizare  şi  funcţionare 
 al aparatului de   specialitate  al  Primarului  comunai Pănătău, 
judeţul Buzău; 
 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi. 
   Domnul consilier   ,Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei  ,dă 
 cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind    infiinţarea  Seviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă TIP V1-pentru intervenţia în situaţii de urgenţă ;    
 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   
 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi. 
  Domnul consilier   ,Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei  ,dă 
 cuvîntul   domnului   primar  să prezinte   Proiectul   de hotărăre 
 privind   reparaţia   reţelei  de  alimentarea    cu apă  în satul 
Begu  ,comuna Pănătău,judeţul Buzău. 
 
   Nefiind  exprimate   alte puncte de  vedere ,proiectul  de  hotărâre   



 este  supus   votului domnilor  consilieri şi adoptat   cu unanimitate de 
 voturi. 
 Domnul consilier     Vişan Dumitru , preşedintele   şedinţei supune 
atentiei   domnilor  consilieri   ultimul punct  al acesteia,“  Probleme  curente  ale 
administraţiei publice locale” . 
Domnul Primar  ,potrivit  art.62^3 lit. e din legea nr.188/1999 ,solicita 

 propuneri  pentru desemnarea în calitate de membrii ai comisiei 

 de evaluare a performanțelor  profesionale ale Secretarului General al 

comunei  Pănătău ,doamnei   Iacob Marcela -Daniela , pentru activitatea 

desfășurată în anul 2019, a doi  consilierii locali. 

  În acest sens  se fac propuneri,domnul consieri  Ioniţă  Vasile , 

propune pe domnii consileiri  Vişan Dumitru   şi  Andronescu Adrain-Vasile . 

  Nefiind  exprimate   alte propuneri,cu unanimitate de  voturi 
consiliul local aprobă  ca  domnii  consieri Vişan Dumitru  şi  Andronescu 
Adrain-Vasilesa fie  membrii ai comisiei de evaluare a performanțelor   
profesionale ale Secretarului  General al comunei  Pănătău ,doamnei   Iacob 
Marcela -Daniela , pentru activitatea desfășurată în anul 2019. 
   Domnul Primar   prezintă adresa şcolii Pănătău nr. 227/03.02.2020 
 prin care se solicită decontarea  navetei cadrelor  didactice 
 in suma de  970 lei   pentru luna    dianuarie    2020 . 
   Cu unanimitate de  voturi consiliul local aprobă  decontarea  navetei 
cadrelor  didactice  în sumă de   970 lei   pentru luna     ianuarie    2020 . 
   Nefiind  exprimate   şi alte probleme  curente  ale administraţiei publice 
 locale, domnul consilier   Vişan Dumitru  ,preşedintele   sedintei  ,declară 
nchise  lucrarile   sedintei , mulţumind tuturor  pentru  colaborare.   
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces -verbal, in  2(doua ) 
exemplare , spre cele legale. 
 
        PRESEDINTELE  SEDINTEI,     
                    consilier  , 
       
                  Vişan Dumitru                              SECRETARUL GENERAL AL 
                                                                           COMUNEI  PĂNĂTĂU,    
                          
                                                                         Iacob Marcela-Daniela 
        


