
Primăria orașului Pogoanele 
Județul Buzău 
Nr.  30015 / 14.12.2022                 
          

                      Către, 

 

                                                             d.na/d.nul consilier ……………………………………………. 

 

În conformitate cu prevederile art. 134 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
sunteți convocat în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele, în data de 20.12.2022, 
orele 10.00, unde vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect privind rectificarea nr. 4 a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului  
Pogoanele.  

2. Proiect privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociație de 
Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul Pogoanele este membru 
asociat.  

3. Proiect privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023. 
4. Proiect privind aprobarea Planului de Achiziții Publice pentru anul 2023. 
5. Proiect privind aprobare PUZ beneficiar SC First Look Solutions SRL.  
6. Proiect privind aprobarea punerii la dispoziția Companiei de Apă SA Buzău a 

terenului – domeniu public al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectului “Extinderea 
sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, 
județul Buzău”. 

7. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului “Extinderea 
sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, 
județul Buzău”, proiect implementat de Compania de Apă SA Buzău. 

8. Proiect privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de 
competență a Comitelului local pentru situații de urgență al orașului Pogoanele.  

9. Probleme curente. 
- Prelungire contract comodat SC Remedica 9 Pogoanele SRL. 

        Materialele prevăzute pe ordinea de zi pot fi studiate, în format letric, de consilierii 
locali, la Secretarul General al orașului Pogoanele.  
         Formularea și depunerea amendamentelor asupra proiectelor de hotărâri se poate face 
la Secretarul General al orașului Pogoanele. 
         Imposibilitatea comunicării planurilor/hărților/alte asemenea înscrisuri este 
determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională. 
         Proiectele de hotărâri au fost inițiate de către Primarul orașului Pogoanele. 
         Proiectele de hotărâri vor fi avizate de toate Comisiile de specialitate. 

 
Secretar General al orașului, 

Valentino Adrian Cotruță       


