
Primăria orașului Pogoanele 

Județul Buzău 

Nr.  12797 / 24.08.2022                 

 

                               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 31.08.2022, 

orele 10.00, unde vor fi dezbătute următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr.  

56 din 29 iulie 2022 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – 

“Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul Buzău”. 
2. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în  

Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” în vederea 

aprobării prelungirii “Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016 - 2020”. 

3. Proiect privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de concurs 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile preuniversitare de 

stat. 

4. Proiect privind atribuirea unui loc de casă, în temeiul Legii 15/2003, familiei  dlui 

Marin Viorel. 

5. Probleme curente. 

- Aprobare aviz favorabil/nefavorabil acces la drum local, cerință în certificatul de 

urbanism emis pe numele Lefter Ionuț. 

- Aprobare aviz favorabil/nefavorabil acces la drum local, cerință în certificatul de 

urbanism emis pe numele Căldăraru Ionuț. 

- Aprobare aviz favorabil/nefavorabil acces la drum local, cerință în certificatul de 

urbanism emis pe numele SC First Look Solutions 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       


