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Hotărâre   

privind stabilirea locației unde populația orașului Pogoanele poate debarasa fără plată 
deșeuri din hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice lemn, textile, ambalaje, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri 
voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, cât și deșeuri periculoase  

             Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară. 
 Având în vedere: 

- Raportul de inspecție al Gărzii de Mediu, Comisariatul Buzău, nr.  
116/21.09.2022. 

- Raportul Administratorului public al orașului Pogoanele, înregistrat la 
numărul 25175/28.09.2022; 

- Prevederile O.U.G. nr. 5/ 2015 privind deșeurile de echipamente  
electrice și electronice; 

- Referatul de admitere al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 
25199/28.09.2022, la proiectul de hotărâre; 

- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul  
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
      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 Ş T E : 
      Art.1  Se stabilește ca locație unde populația orașului Pogoanele poate debarasa fără 
plată deșeuri din hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice lemn, textile, ambalaje, 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri 
voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, cât și deșeuri periculoase, imobilul anexă a sediului 
Primăriei orașului Pogoanele, situat în oraș Pogoanele, strada Unirii nr. 18, județul Buzău, 
cvartalul 24 parcela 3250.  

       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,                                Contrasemnează Secretar general, 
                         Consilier, Ion Tudorel                                         Valentino Adrian Cotruță 

 
Nr. 69  / 30.09.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 
30 septembrie 2022, 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. 


