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Încheiat astăzi  16 noiembrie 2020, orele  11.00 cu ocazia şedintei 
ordinare  a Consiliului Local al comunei  Pănătău. 
    Astăzi, data de mai  sus, prin Dispoziția nr. 193 din  09.11.2020  a primarului  
comunei Pănătău a  fost  convocată  şedinţa  ordinară pe luna  noiembrie a  
Consiliului Local  al  comunei  Pănătău . 

La  lucrările  şedinţei  ordinare  au  fost prezenţi 10 consilieri locali. 
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.Depunerea jurământului de către consilierul local supleant ,Savu 
 Ion -Alexandru   ,  a cărui mandat a fost validat de  Judecătoria Pătârlagele, 
 prin Incheierea din data de 4 noiembrie 2020. 
        2.Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului  
Local  al comunei Pănătău;  
       3.Proiect de hotărâre privind  organizarea  comisiilor de  specialitate ale  
Consiliului Local  ale comunei Pănătău ; 
      4.Proiect de hotărâre privind alegerea  viceprimarului  comunei Pănătău ,județul  Buzău; 
      5.Probleme  curente  ale administratiei 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. 
      D-na Iacob Marcela-Daniela ,secretarul general al comunei invită consilierul 
 local supleant ,Savu Ion -Alexandru   ,  a cărui mandat a fost validat de  
 Judecătoria Pătârlagele, prin Incheierea din data de 4 noiembrie  
2020, să depună,potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul  
jurământ în limba română: 
 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Pănătău. Aşa să îmi 
ajute Dumnezeu!”. 
Jurământul s-a depus, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un 
exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât 
pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat 
jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special. 
   Un exemplar al jurământului semnat se păstrează la dosarul de ședință , iar 
al doilea s-a înmânat consilierului local care a depus juramantul. 



D-na Iacob Marcela-Daniela ,secretarul general al comunei , propune 
alegerea unui nou preşedinte , în conformitate cu .art. 123 alin. (3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,consiliul local alege din membrii săi 
prin vot deschis al majoritatii consilierilor aleşi în funcţie ,un preşedinte de 
şedinţă,pe o perioadă de  trei  luni ,care va conduce şedinţele consiliului local şi 
va semna hotărârile adoptate de către acesta.                                                                                           

 În acest sens se fac propuneri pentru preşedinte de şedinţă .                                        
Domnul consilier   Ioniță Vasile , propune ca presedinte de sedinta pe domnul 
consilier Andronescu Adrian - Vasile  .                                                                                               

 Secretarul general  al comunei consulta consilierii daca mai sunt ale 
propuneri .                        
          Nefiind alte propuneri,supusa la vot propunerea domnului consilier Ioniță 
Vasile este aprobată de către toti consilierii prezenti.                                                                                           
In continuare d-na Iacob Marcela-Daniela ,secretarul comunei, adresează 
rugămintea domnului consilier , Andronescu Adrian - Vasile  ,preşedintele 
şedinţei să preia                              conducerea     lucrărilor. 
         Domnul Andronescu Adrian - Vasile  ,preşedintele  şedinţei “Bună ziua  
și bine ne-am   reîntâlnit în noul mandat și  propune  continuarea discutării  
materialelor  de pe  ordinea de zi ,dă  cuvîntul  domnului  primar  să  prezinte  
Proiect de hotărâre privind  organizarea  comisiilor de  specialitate ale Consiliului                          
Local  ale comunei Pănătău. 
       După  propunerile  facute  de  cei 11 consilieri,  comisiile de  specialitate ale  
Consiliului Local  ale comunei Pănătău,s-au  organizat  dupa cum urmeaza: 
       1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 
finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert formata din urmatorii membrii 
consilieri: 
-Ioniță Vasile                        -Preşedinte, 
-Moise Constantin                 -Secretar, 
-Vișan  Dumitru                    -Membru 
-Savu Ion- Alexandru           -Membru 
-Colac Alexandru- Dan         -Membru 
        2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement, prmata din urmatorii membrii consilieri: 
-Andronescu Adrian -Vasile -Preşedinte, 
-Ene Viorica                          -Secretar, 
-Japie Gheorghe Adrian       -Membru 
        3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, formata din urmatorii consilieri: 
-Duță Gheorghe                     -Preşedinte, 
-Meleghiuș Lucian -Laurențiu-Secretar, 
-Șomoiag Vasile                     -Membru 
        Nefiind  exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotărâre este  supus  
votului domnilor consilieri şi adoptat cu unanimitate de voturi.    
         Domnul Andronescu Adrian - Vasile  ,preşedintele  şedinţei “  
,dă  cuvîntul  domnului  primar  să  prezinte Proiect de hotărâre privind  alegerea  
 viceprimarului  comunei Pănătău ,județul  Buzău. 



      Domnul primar Stoica  Nicolae ,propune pentru funcţia de viceprimar pe dl. 
Visan Dumitru. 
      Nemaifiind si alte propuneri, dl.  Andronescu Adrian - Vasile  , preşedintele 
de şedinţă  acordă o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. 
Se reiau lucrările şedinţei, fiecare consilier primeşte cîte un buletin de vot pe 
care sunt înscrişi în ordinea propunerilor făcute: VISAN DUMITRU. 
Se face precizarea ca fiecare consilier să meargă în camera alăturată, pe 
buletinul de  vot se  va inscrie  un  X in dreptul  candidatului apoi  introduce 
buletinul împachetat în urnă. 
După ce s-a votat în totalitate de către cei 11 consilieri, dl. Andronescu Adrian 
Vasile - preşedintele de şedinţă deschide urna şi dă citire cu voce tare fiecărui 
buletin de vot. 
Urmare numărării voturilor s-au constatat un nr. de 11voturi pentru dl.VISAN 
DUMITRU. 
   Astfel a fost supusă la vot Hotărîrea Consiliului Local  Panatau cu nr. 27 din 
data de 16.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei  Panatau. 
Fiind supusă la vot a fost aprobată cu un nr. de 11 voturi pentru din cei 11 
consilieri prezenţi.                                                                                                                                                                                                                                        
    Domnul viceprimar Vişan Dumitru, multumește  pentru  increderea acordată. 
    Domnul Andronescu Adrian - Vasile  , preşedintele de şedinţă supune  
atenției   domnilor consilieri ultimul punct  al acesteia, “Probleme curente 
 ale administraţiei publice locale”. 
    Domnul Primar prezintă adresa şcolii Pănătău nr. 1512/01.10.2020 prin  
care se solicită decontarea  navetei cadrelor  didactice în sumă de 1253 lei  
  pentru luna  septembrie  2020 . 
    Cu unanimitate de voturi consiliul local aprobă  decontarea  navetei cadrelor  
didactice  în sumă de 1253 lei  pentru luna septembrie 2020 . 
Domnul Primar prezintă adresa şcolii Pănătău nr. 1743/02.11.2020 prin  
care se solicită decontarea  navetei cadrelor  didactice în sumă de 1449 lei                                                
pentru luna   octombrie   2020 .                                                                                                                                                                           
    Cu unanimitate de voturi consiliul local aprobă  decontarea  navetei cadrelor                                              
didactice  în sumă de  1449 lei  pentru luna octombrie 2020 . 
    Nefiind exprimate probleme  curente  ale administraţiei publice locale,  
domnul consilier, Andronescu Adrian - Vasile  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  , 
Andronescu Adrian - Vasile                            SECRETARUL GENERAL AL 
                                                                           COMUNEI  PĂNĂTĂU,  
                          
                                                                         Iacob Marcela-Daniela        
 


