
 

 

Primăria orașului Pogoanele 

Județul Buzău 

Nr.  6183 / 21.04.2022                 

 

 

 

                               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 29.04.2022, 

orele 9.00, unde vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2022. 

2. Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, 

familiei Golea Lucian Mihăiță și Golea Radiana. 

3. Proiect privind aprobarea modelului precum și încheierii unui contract privind 

constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică și 

privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor 

publice de comunicații electronice sau a elementelor sau infrastructură necesare acestora, 

încheiat cu Orange Romania SA.  

4. Proiect privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Pogoanele 

pentru perioada mai – iulie a.c. 

5. Probleme curente. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului de gospodărie 

comunală. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului de impozite și 

taxe locale. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al Poliției locale. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului de protecție 

civilă. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului juridic. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului de asistență  

socială și autoritate tutelară. 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului registru agricol 

- Prezentare raport de activitate pentru anul 2021 al compartimentului de 

contabilitate. 

- Aviz acces și amplasament la drum local SC Orange Romania SA prin HD Proiects SRL 

- Aviz amplasare și acces la drum local Chiric George. 



         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                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


