
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 27 septembrie 2022 

în ședința extraordinară a Consiliului local Pogoanele 
    
      Ședința ordinară a Consiliului local se desfășoară la data și ora stabilită pe 
ordinea de zi respectiv în data de 27 septembrie a.c, orele 10.00, în sala de 
ședință a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      Consilierilor locali li s-a înmânat odată cu invitația la ședință proiectele de 
hotărâri precum și referatele, expunerile de motive și alte documente aferente, 
precum și procesul verbal al ședinței anterioare a Consiliului local. 
      Se dă citire, de către președintele de ședință Dispoziției Primarului orașului 
Pogoanele nr. 524/23.09.2022, cu ordinea de zi. Supusă la vot ordinea de zi a fost 
aprobată în unanimitate.  

Se solicită aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, aprobare venită 
cu unanimitatea prezenta, acesta conținând toate aspectele necesare și legale. 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de 

cesiune autentificat sub nr. 1910/27.09.2012 de Biroul Individual Notarial Elena 
Nicoară, Contract încheiat în temeiul Contractului de asociere în participațiune 
și de constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 2417/13.07.2011 de 
Biroul Notarilor Publici Asociați Filip Eugenia Rica și Filip Irina Raluca. Proiectul a 
fost prezentat de către Secretarul general al orașului Pogoanele. Proiectul de 
hotărâre, avizat favorabil de comisiile de specialitate, a fost supus aprobării și 
aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei și condițiilor acordului de 
acces al Transelectrica S.A. la stația de transformare de 33kV/400 kV, la liniile de 
înaltă tensiune de 400 kV, la stâlpii de înaltă tensiune și drumurile de acces care 
se vor construi pe teritoriul comunei Luciu, pe terenul aflat în proprietatea U.A.T. 
Pogoanele – oraș Pogoanele, județul Buzău. Proiectul a fost prezentat de către 
Secretarul general al orașului Pogoanele. Proiectul de hotărâre, avizat favorabil 
de comisiile de specialitate, a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în 
forma prezentată.   
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 27 septembrie 
2022. 
 
               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,      
              Consilier Ion Tudorel                                     Valentino Adrian Cotruță    


