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ORAȘUL POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărâre   

privind punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public al UAT Pogoanele 
pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată 

menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău” 
                                                                                                    

             Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 49166/28.11.2022, înregistrată la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 
29420/29.11.2022 prin care solicită punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public 
al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată 
menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău”.  

- Raportul dlui Stancu Sandu, administrator public al orașului Pogoanele, înregistrat sub 
nr. 29420/14.12.2022. 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, 
înregistrat sub nr. 30011/14.12.2022. 

- 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 punerea la dispoziție a terenului aflat în domeniul public al UAT Pogoanele  

pentru realizarea proiectului “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș 
Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău”. Terenul, domeniu public, este adiacent 
următoarelor sectoare de drum: str. Constanței (sat Căldărăști), str. Abatorului (sat 
Căldărăști), str. Zootehniei (sat Căldărăști), str. Ichimești (sat Căldărăști), str. Bisericii (sat 
Căldărăști), DC 663, DC 144, str. Primăverii (oraș Pogoanele), str. I.L. Caragiale (oraș 
Pogoanele), DE 108.  

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 Valeriu Vasile                                                   Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  96 / 20.12.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 20 decembrie 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. 


