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Încheiat astăzi 17 martie 2020, orele  11.00 cu ocazia şedintei ordinare  a 

Consiliului Local al comunei  Pănătău. 

    Astăzi, data de mai  sus, prin Dispoziția nr. 65 din 11.03.2020  a primarului  
comunei Pănătău a  fost  convocată  şedinţa  ordinară pe luna martie a  

Consiliului Local  al  comunei  Pănătău . 

La  lucrările  şedinţei  ordinare  au  fost prezenţi 11 consilieri locali, din 

totalul celor 11  consilieri din  componenţa   consiliului local. 
La    şedinţă  participă  fară  drept de  vot, d-nul Stoica Nicolae  primarul 

comunei și d-na Iacob Marcela-Daniela secretarul  general al  comunei. 

Proiectul ordinei de  zi  al  şedinţei ordinare a  fost  adus la cunoştință 
publică în termenul legal de către secretarul general al comunei prin 

intermediul avizierului  şi  cuprinde  următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii contului execuției 
bugetare pe anul 2019; 

2. Proiect  de   hotărâre   privind  modificarea  şi completarea Inventarului 

bunurilor care aparţin  domeniului privat al comunei  Pănătău judeţul Buzău; 

3. Probleme  curente  ale administrației publice  locale;                                          
 Lucrările  şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Pănătău sunt 

deschise de către d-na Iacob Marcela-Daniela, secretarul general al comunei  

care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind  convocată  în termenul legal 
prin dispoziţia primarului, apoi anunţă  cvorumul ședinței. 

 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 17 februarie 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 17 februarie 2020, în forma prezentată.    

În  continuare d-na Iacob Marcela-Daniela, secretarul general al comunei, 

adresează  rugămintea  domnului   consilier, Vişan Dumitru, preşedintele 

ședinţei să preia conducerea lucrărilor. 
Domnul Vişan Dumitru,preşedintele  şedinţei    

  “Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit. Supun  votului  dumneavoastră  

ordinea de zi cu precizarea că pe ordinea de zi a mai fost inclus  un punct, 
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. 



  Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri  aprobă ordinea de zi așa cum 
a fost prezentată. 

Domnul consilier Vişan Dumitru, preşedintele şedinţei propune începerea 

discutării proiectelor de pe  ordinea de zi, dă cuvântul domnului primar să 

prezinte punctul  nr. 1 Proiectul   de hotărăre privind aprobarea încheierii 
contului execuției bugetare pe anul 2019. 

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 cuvântul   

domnului primar să prezinte Proiectul de hotărăre privind modificarea și 

completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 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 cuvântul   
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 supune atenției   
domnilor consilieri ultimul punct  al acesteia, “Probleme curente ale 

administraţiei publice locale”. 

Domnul Primar prezintă adresa şcolii Pănătău nr. 387/02.03.2020 prin care 

se solicită decontarea  navetei cadrelor  didactice în sumă de 1412 lei   pentru 
luna februarie 2020 . 

Cu unanimitate de voturi consiliul local aprobă  decontarea  navetei 

cadrelor  didactice  în sumă de 1412 lei  pentru luna februarie 2020 . 
Nefiind exprimate şi alte probleme  curente  ale administraţiei publice 

locale, domnul consilier Vişan Dumitru, preşedintele ședinței, declară închise  

lucrările ședinței, mulţumind tuturor pentru colaborare.   
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal, în 2 (două) 

exemplare, spre cele legale. 

 

        PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI,     
                    consilier  , 

               Vişan Dumitru                            SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                           COMUNEI  PĂNĂTĂU,  
                          

                                                                         Iacob Marcela-Daniela        
 


