
                                                          R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL POGOANELE 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea stingerii debitului prin compensare cu  

SC Marius & Cornel Gold SRL  
                       

       Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
       Având în vedere : 

-   Raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 
nr. 13322 / 15.12.2021;  
     - Referatul de admitere al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 
13323/15.12.2021. 
    -     Raportul întocmit de reprezentanții Curții de Conturi Buzău la data de 9 octombrie 2021. 
    -     Decizia nr. 33/08.11.2021 a Curții de Conturi Buzău. 
    -     Prevederile art. 1823 din Codul Civil. 
    -     Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
     -    Prevederile art. 108, art. 129 alin. 6 lit. “b”,  art. 139 alin. 3 lit. “g” și art. 347 din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1. Se aprobă stingerea prin compensare a debitului în sumă de 5082 lei al SC Marius 

& Cornel Gold SRL. Debitul reprezintă chirie restantă a SC Marius & Cornel Gold SRL și se 
compensează cu contravaloarea lucrărilor de îmbunătățire a imobilului avut în chirie de 
societate, imobil ce aparține domeniului privat al UAT Pogoanele.  

Art.2.  Compartimentul Contabilitate buget și Biroul taxe și impozite locale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție  
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 

                                            
                       Președinte de ședință,                                     Contrasemnează Secretar General, 
                      Consilier Badea Șerban                                                  Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  68  / 15.12.2021 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 15 decembrie 2021, 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. 


