
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

ORAȘUL POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărâre 

            pentru modificarea și completarea HCL oraș Pogoanele nr. 

2/2023 privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure 
şi/sau  familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor 

ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al orașului Pogoanele; 
Având în vedere: 

    -    adresa nr. 2399 /15.02.2023 a Instituției Prefectului Județul Buzău   
    -   raportul secretarului general al orașului Pogoanele nr. 3575/21.02.2023. 
    -    referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 3576/21.02.2023 
pe proiectul de hotărâre; 
    -  Hotărârea Consiliului Local al orașului Pogoanele nr.2/31.01.2023 privind stabilirea 
situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau  familiile de pe raza Orașului 
Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 
privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023;   
    -   avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.            
        În temeiul art.129 alin.(1) lit. „d”, art.139, alin.(3) lit. d) și f) și art.196 alin. (1), lit. „a”  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Art. 1 al HCL nr. 2/2023 privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află 
persoanele singure şi/sau  familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea 
unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023 se va modifica și completa după cum 
urmează: „Pentru anul 2023 se stabilesc criteriile în urma cărora se pot acorda ajutoare de 
urgență ……”   
 Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/ 
 
               Președinte de ședință,                              Contrasemneză Secretar General, 
                Consilier Vlad Tudor                                     Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  15 / 28.02.2023 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 28 februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


