Proces Verbal
încheiat astăzi 28 iunie 2019
In ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Ședința ordinara a Consiliului local se desfășoară la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 28 iunie a.c, orele 9.00, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele,
în prezenta tuturor consilierilor locali și a administratorului public, d.l Stancu Sandu.
Secretarul orașului Pogoanele solicită, dacă este cazul sa-și expună punctul de vedere
asupra procesului verbal de la ședința anterioară, proces verbal înmânat consilierilor locali
odată cu invitația. Nu sunt opinii, puncte de vedere sau neclarități, cu privire la procesul
verbal.
Toți consilierii locali au primit documentele ședinței, respectiv proiectele de hotărâri,
anexele acestora, alte documente care au stat la baza emiterii proiectului de hotărâri,
referate, rapoarte și adrese.
Întrucât mandatul președintelui de ședință a ajuns la final, secretarul UAT le solicită
consilierilor locali să facă propuneri pentru alegerea unui președinte pentru perioada iunie –
august a.c.. Astfel, d.l Șerban Badea o propune pe d.na Grădină Maria. D.na Grădină Maria îl
propune pe d.l Grigore Petre Aurelian. În urma votului a fost ales d.l consilier Grigore Petre
Aurelian. De altfel acesta a fost și primul punct al ordinii de zi.
În continuare, d.l președinte de ședință, prezintă ordinea de zi și solicită totodată
modificarea acesteia prin adăugarea a încă unui proiect de hotărâre, respectiv: aprobarea
implementării proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate
pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607.
Supusă la vot, noua ordine de zi, a fost aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plata cotizației ce
revine orașului Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 2009.
Proiectul de hotărâre survine urmare adresei GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului 2009, la care
UAT Pogoanele este partener public și referatului compartimentului de contabilitate.
Cotizația aferentă anului curent este de 5000 (cincimii) lei, bani cuprinși în bugetul local cu
această destinație. Proiectul de fost aprobat de Comisiile de specialitate a Consiliului local.
Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Crearea și
implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii
sociale" Cod SMIS 2014+:122607.
Proiectul de hotărâre survine urmare inițiativei Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Prin
intermediul acestui proiect comun cu MMJS, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației
Naționale se urmărește ca până la 11 ianuarie 2022, pe fonduri din bugetul statului și ulterior,
pe o perioadă de 5 ani, cu cheltuială din bugetul local, să fie angajați un mediator social și un
asistent medical comunitar, pentru reducerea sărăciei, a excluziunii sociale, integrarea
economică și socială a persoanelor vulnerabile, etc. Proiectul de fost aprobat de Comisiile de
specialitate a Consiliului local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.

3. Probleme curente:
- Cererea d.lui Niculescu Oglinzanu Gheorghe Viorel titular certificatului de urbanism nr.
15/2017 prin care ne cere acordul pentru eliberarea avizului de amplasare și acces la drumul
local. Se aproba in unanimitate.
- Cererea d.lui Zaheiu Ionel titular certificatului de urbanism nr. 27/2017 prin care ne
cere acordul pentru eliberarea avizului de amplasare și acces la drumul local. Se aproba in
unanimitate.
- D.l consilier Popescu Mircea și d.na consilier Tănase Elena pun în discuție situația d.lui
doctor Șelaru Vaida, care în urma controlului avut din partea DSP Buzău a fost avertizat cu
privire la deficiențe de igienă ale spațiului în care își desfășoară activitatea, fiind pasibil de a i
închide activitatea la cabinetul medical. D.l viceprimar arată că or să se ia măsuri de igienizare
a zonei și se va acorda tot sprijinul necesar în vederea continuării activității d.lui doctor.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 28 iunie 2019.
Președinte de Ședință,
Consilier Grigore Petre Aurelian

Secretar,
jr. Cotruță Valentino Adrian

