
 
Primăria orașului Pogoanele 
Județul Buzău 
Nr.  12469 / 19.11.2021                 
 
 
                               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 26.11.2021, 
orele 10.00, unde vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect privind aprobarea taxelor, impozitelor și cuantumul chiriilor pentru anul 
2022. 

2. Proiect privind acordarea unor înlesniri la plata taxelor și impozitelor locale restante 
la data de 31 octombrie 2021 de către persoanele fizice. 

3. Proiect privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pentru anul 2022. 
4. Proiect privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei  

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul “CREȘTEREA 
EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – 
LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. RĂDULESCU - POGONEANU”. 

5. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în  
adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării 
drepturilor de acționar la ședința din  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021. 

6. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în  
adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea 
exercitării drepturilor de acționar la ședința din  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 
decembrie 2021. 

7. Probleme curente: 
a) Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local,  

cerință în Certificatul de Urbanism nr. 18/2021 emis de Primăria orașului Pogoanele. 
         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                

 


