Proces Verbal
încheiat astăzi 11 noiembrie 2020
în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele
Ședința ordinară a Consiliului local se desfășoară la data și ora stabilită pe
ordinea de zi respectiv în data de 11 noiembrie a.c, orele 13.00, în sala de ședință
a Primăriei orașului Pogoanele.
La ședință sunt prezenți următorii consilieri locali: Bădulescu Mircea Adrian,
Buga Ionuț, Căzănoiu Marian, Dumitru Constantin, Grădină Maria, Ion Tudorel,
Mușătescu Gabriel, Nenciu Ioan Eugen, Staicu Gheorghe, Șerban Badea, Tănase
Elena, Vasile Valeriu, primarul orașului Pogoanele, lipsă fiind d.nii consilier Buga
Stelică, care a motivat absența, Radu Ștefan, nemotivat și Vlad Tudor, care se
află în izolare fiind confirmat cu COVID 19.
Conform Dispoziției Primarului orașului Pogoanele nr. 543/05.11.2020,
primul punct pe ordinea de zi constă în depunerea jurămîntului de către dl
consilier Staicu Gheorghe. Astfel dl Staicu Gheorghe dă citire jurământului și
înmânează secretarului general al orașului un exemplar semnat al acestuia.
Punctul doi al ordinii de zi, alegerea președintelui de ședință pentru o
perioadă de 3 luni, inclusiv luna noiembrie a.c.
Dl consilier Marian Căzănoiu îl propune pe dl Ionuț Buga. Supusă la vot
propunerea este votată cu unanimitate.
Președintele de ședință ales, dl consilier Buga Ionuț, prezintă consilierilor
celelalte doua puncte rămase nedezbătute de pe ordinea de zi, conform
dispoziției. Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu unanimitatea prezentă.
Se dă citire proiectelor de hotărâre, în ordine cronologică, de către
președintele de ședință, dupa cum urmează:
1. Proiect privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al orașului Pogoanele, pe următoarele domenii de activitate și denumiri, fiecare
dintre acestea fiind formate din câte 5 membri (președinte, secretar, membri):
- Comisia de învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, muncă și
protecție socială, activități social-culturale si culte;
- Comisia de pentru activități economico-financiare;
- Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism, juridică și de disciplină;
Potrivit prevederilor legale s-a aprobat menținerea propunerilor și a
denumirilor precum și numărului de membri, fiind constituite în următoarea
componență:

I. Comisia de învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, muncă și protecție
socială, activități social-culturale si culte:
- președinte: Grădină Maria
- secretar: Staicu Gheorghe
- membri: Vasile Valeriu
Bădulescu Mircea Adrian
Căzănoiu Marian
II. Comisia de pentru activități economico-financiare:
- președinte: Buga Ionuț
- secretar: Nenciu Ioan Eugen
- membri: Ion Tudorel
Șerban Badea
Tănase Elena
III. Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism, juridică și de disciplină:
- președinte: Mușătescu Gabriel
- secretar: Buga Stelică
- membri: Vlad Tudor
Dumitru Constantin
Radu Ștefan
Proiectul de hotărâre fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi
prezentă, în forma finală.
2. Proiect privind aprobarea alegerea viceprimarului orașului Pogoanele.
Potrivit prevederilor legale s-au primit doua propuneri, dl Nenciu Ioan Eugen
din partea PNL l-a propus pe dl Căzănoiu Marian, iar dl lon Tudorel din partea
Partidului Pro România pe dl Dumitru Constantin. PSD nu are propuneri de făcut
întrucât nu deține un număr majoritar de consilieri încât să-și aleagă
viceprimarul din rândul consilierilor PSD, fără susținerea aștui partid politic.
Votul a fost secret, cu bilete pe care au fost înscrise cele doua propuneri și casetă
de vot cu “X” în dreptul celui pe care îl dorește. În urma votului s-a constatat că
dl Căzănoiu Marian a primit 9 voturi pentru iar dl Dumitru Constantin 3 voturi
pentru. Drept pentru care este ales în funcția de viceprimar dl Căzănoiu Marian,
cu 9 voturi pentru și 3 împotrivă (cele acordate dlui Dumitru Constantin fiind
considerate ca fiind împotrivă).
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 11 noiembrie
2020.
Președinte de ședință,
Secretar general al orașului,
Consilier Ionuț Buga
Valentino Adrian Cotruță

