Proces Verbal
incheiat astazi 24 aprilie 2018
In sedinta ordinara a Consiliului local Pogoanele

Sedinta ordinara a Consiliului local se desfasoara la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 24 aprilie a.c, orele 12.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului
Pogoanele, in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta sunt prezenti primarul orasului Pogoanele, dl Dumitrascu Florin si
administratorul public, d.l Stancu Sandu.
Presedintele de sedinta, d.na consilier Dan Didina, da citire ordinii de zi, conform invitatiei
adresate acestora.
Urmare celor propuse se supune la vot noua ordine de zi a sedintei – votata in unanimitate.
In continuare s-a trecut la votarea proiectelor de hotarare cua cum urmeaza :
1. Proiect de hotarare privind mentinerea retelei scolare preuniversitar de pe raza
orasului Pogoanele in anul scolar 2018 – 2019..
Secretarul orasului Pogoanele arata ca exista o o solicitare din partea ISJ Buzau in aceste
sens.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 48/26.09.2017
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 .
Secretarul orasului Pogoanele precizeaza ca in hotarea initiala s-a strecurat o greseala in
sensul ca functia vacanta de sef birou din cadrul compartimentului de taxe si impozite trebuia
trecuta la ocupare prin promovare si nu prin recrutare asa cum s-a inscris initial.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a
bugetului de venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 martie 2018.
Secretarul orasului Pogoanele da citire materialului pregatit de catre compartimentul de
contabilitate, material care de altfel a si fost inmanat consilierilor.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
4. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de salubrizare incepand cu data de
1 mai 2018.
Secretarul orasului Pogoanele Pogoanele arata ca exista o solicitare insotita de note de
fundamentare a tarifelor propuse de catre RER Ecologic Buzau, societatea care deserveste
orasul Pogoanele. RER Ecologic a propus doua variante de pret, una cu colectare selectiva a
deseurilor, una cu colectare comuna. In urma discutiilor consilierii au ales varianta cea mai
ieftina, cea cu colectare comuna, avand in vedere ca in curand contractul cu societatea de
salubrizare expira si Primaria orasului Pogoanele intentioneaza sa-si achizitioneze masina de
salubrizare si sa-si infiinteze propriul serviciu.

In urma discutiilor s-a aprobat varianta fara colectare selectiva, de catre toti consilierii
locali.
Dupa dezbaterea si votarea hotararilor s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi, probleme
curente si diverse:
- Cererea d.lui Boian Marian, inregistrata la nr. 1954/2018, prin care solicita acordarea
unui ajutor de urgenta, pentru racordarea locuintei la reteaua publica de energie electrica –
respinsa intrucat in bugetul de anul acesta nu sunt suficienti bani la capitolul de masuri sociale,
plus ca anul trecut acesta a beneficiat de ajutor financiar de la Primarie;
- Cererea d.nei Lupascu Filofteia, inregistrata la nr. 3444/2018, prin care solicita
acordarea unui ajutor de urgenta, pentru efectuarea unei operatii fiului Lupascu Razvan –
respinsa intrucat in bugetul de anul acesta nu sunt suficienti bani la capitolul de masuri sociale,
plus ca anul trecut acesta a beneficiat de ajutor financiar de la Primarie pentru acelasi scop;
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 24 aprilie 2018 .
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