Proces Verbal
incheiat astazi 22 iulie 2016
In sedinta ordinara a Consiliului local Pogoanele

Sedinta ordinara a Consiliului local se desfasoara la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 22 iulie a.c, orele 12.00, in prezenta tuturor consilierilor locali.
Presedintele de sedinta, pentru a doua luna, in persoana d.nei Gradina Maria da citire
procesului verbal al sedintei anterioara a Consiliului local Pogoanele. Nefiind discutii s-a
supus la vot, votandu-se in unanimitate pentru aprobarea acestuia.
In continuare, presedintele de sedinta propune modificarea ordinii de zi, prin adaugarea
a inca unui proiect de hotarare si anume:
- aprobarea executarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016 .
Propunerea de modificare a ordinii de zi a fost aprobata de catre toti consilierii, urmand
ca aceasta propunere de proiect de hotarare sa fie discutata primar .
S-a trecut la aprobarea proiectelor de hotarari, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016.
D.na consilier, Lupascu Stela, prezinta raportul compartimentului de specialitate precum
si contul de executie bugetara .
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local,
prezentat de primarul orasului Pogoanele, a fost supus aprobarii si votat cu unanimitate de
voturi .
2. Proiect de hotarare privind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului
Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Tudor .
Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de
Comisia de specialitate a Consiliului Local, a fost votat in unanimitate . Cu aceeasi ocazie a
fost dat citire cererii d.lui Vlad Tudor, prin care isi da demisia din functia de viceprimar .
3. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizului
general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei “Modernizare strazi – drumuri
de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau” .
Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de
Comisia de specialitate a Consiliului Local, a fost votat in unanimitate .
4. Proiectul de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de
administratie ale Licelor de pe raza orasului Pogoanele .
Proiectul de hotarare, precum si adresele celor doua Licee de pe raza orasului Pogoanele,
prezentate de primarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de Comisia de specialitate a
Consiliului Local, a fost votat in unanimitate . Propunerile facute in timpul discutiilor au fost :
pentru Liceul Teoretic : Serban Badea, Popescu Mircea Bogdan si Nenciu Ioan Eugen iar
pentru Liceul Tehnologic : Gradina Maria si Stan Tudor .
5.Probleme curente si diverse :
- se da citire cererii d.nei Mogaldea Tudorita, de prelungire a contractului de inchiriere
pentru apartamentul in care locuieste. Cererea avizata favorabil de catre Comisia de
specialitate a Consiliului local a fost aprobata in unanimitate de toti consilierii locali, cu
prelungire pana la data de 31 decembrie 2017 .

- se prezinta solicitarea Companiei de Apa SA Buzau, care solicita emiterea unui acord de
principiu pentru amplasarea si accesul si executarea de lucrari in zona drumului national
DN2C - in vederea obtinerii Certificatului de urbanism aferente lucrarii : Bransamente apa
sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau .
La analiza cererii d.l consilier local Stan Tudor solicita sa se precizeze daca acest acord
reprezinta si o cedare a sistemului de alimentare cu apa a satului Caldarasti catre Compania
de Apa, lucru care dup aparerea sa n-ar fi tocmai convenabil, intrucat Compania de Apa are
preturi foarte mari . In replica, d.l Dumitrascu Florin, primarul orasului Pogoanele, arata ca
orasul Pogoanele a hotarat cu mult inainte, tot printr-o hotarare a Consiliului local aderarea
la Compania de Apa Buzau si ca toate investitiile ce se vor efectua pe viitor vor fi in sarcina
acesteia, degrevand astfel bugetul local .
In urma discutiilor, s-a hotarat cu 13 voturi pentru si doua abtineri, in persoana d.lor
consilieri locali Stan Tudor si Dumitru Constantin, emiterea acordului de principiu necesar
Companiei de Apa .
-la ultimul punct al ordinii de zi (la probleme curente) s-a dat citire Deciziei nr. 15/2016 si a
Procesului Verbal de Constatare a Curtii de Conturi, inregistrata la Primaria orasului
Pogoanele sub nr. 5863/17.06.2016 .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 22 iulie 2016 .
Presedinte de Sedinta,
Consilier Gradina Maria

Secretar,
jr. Cotruta Valentino Adrian

