
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 
H O T Ă R Â R E 

       privind aprobarea implementării proiectului “Achiziție utilaj și accesorii  
     pentru situații de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău” prin măsura                       

                      8/6B prin GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului 
 

        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
  Având in vedere: 
- raportul dlui Stancu Sandu, administrator public al orașului Pogoanele, înregistrat sub 

nr. 27258 / 19.10.2022; 
- apelul de selecție pentru sMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în  

cadrul strategiei de dezvoltare locală parte a măsurii 8/6B “Sprijin pentru Dezvoltarea Rurală 
în teritoriul GAL ECB”. 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele 
înregistrat la nr. 27562/24.10.202. 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
- Prevederilor art. 129, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „Achiziție utilaj și accesorii pentru situații 
de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău” prin măsura 8/6B “Sprijin pentru Dezvoltarea 
Rurală în teritoriul GAL ECB” pentru sMăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea Acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” prin GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului, denumit în 
continuare Proiectul. 

Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului (data recepției). 

Art.4. Numărul locuitorilor și operatorilor economici deserviți de Proiect sunt de 7357. 
Art.5. Caracteristicile tehnice ale Proiectului „Achiziție utilaj și accesorii pentru situații 

de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău”, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Reprezentantul legal al UAT Pogoanele este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credit. 



Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT 
Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin.  
               Art.8. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, 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.  75 / 31.10.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 31 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a 
Primăriei orașului Pogoanele 

Data publicării pe pagina 
de internet la adresa 
http://uat.mdrap.ro/ 

a ultimelor documente și 
informații Nr. 

crt. 

Denumirea documentelor și a informațiilor ce 
fac obiectul publicării pe pagina de internet la 

adresa 
www.primariapogoanele.ro 

Data aprobării 
ultimelor 

documente și 
informații 

Data publicării pe 
pagina de internet 

a ultimelor 
documente și 

informații 

Numărul de înregistrare 
generat automat 

A B C D E 

1.  
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, 
inclusiv anexele acestora; 

   
 

2.  

situațiile financiare asupra execuției bugetare 
trimestriale și anuale aferente bugetelor 
prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile 
restante; 

   

 

3.  

bugetul general consolidat al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 
întocmit potrivit metodologiei aprobate prin 
ordin comun al ministrului dezvoltării regionale 
și administrației publice și al ministrului 
finanțelor publice 

   

 

4.  
registrul datoriei publice locale, precum și 
registrul garanțiilor locale, actualizate anual 

 
--- 

 
--- 

 
 

5.  
programul de investiții publice al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

   
 

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
  „Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:  
   a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare 
de la supunerea spre consultare publică;  
   b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; 
   c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;  
   d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile 
restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;  
   e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin 
comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la 
prezentarea în consiliul local;  
   f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;  
   g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.  
   (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. 
(1) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.  
   (3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de 
programul informatic după încărcarea informațiilor.” 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL ORAȘULUI POGOANELE 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI POGOANELE NR. …/2022 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 31.10.2022  
2 Comunicarea către primarul orașului 31.10.2022  
3 Comunicarea către Instituția Prefectul județului Buzău 31.10.2022  
4 Aducerea la cunoștință publică 31.10.2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) 

 
 

6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte 31.10.2022  


