Proces Verbal
încheiat astăzi 24 aprilie 2019
In ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Ședința ordinara a Consiliului local se desfășoară la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 24 aprilie a.c, orele 12.00, în Sala de ședințe a Primăriei orașului
Pogoanele, în prezenta tuturor consilierilor locali.
Secretarul orașului Pogoanele solicită, dacă este cazul sa-și expună punctul de vedere
asupra procesului verbal de la ședința anterioară, proces verbal înmânat consilierilor locali
odată cu invitația. Nu sunt opinii, puncte de vedere sau neclarități, cu privire la procesul
verbal.
Toți consilierii locali au primit documentele ședinței, respectiv proiectele de hotărâri,
anexele acestora, alte documente care au stat la baza emiterii proiectului de hotărâri,
referate, rapoarte și adrese.
Președintele de ședința, d.l consilier Stan Tudor, prezintă ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Pogoanele, prin
Consiliul Local, în calitate de asociat - membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROGAZ BUZĂU 2020”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei
de investiții și achiziții și a excedentului bugetar pentru anul 2019.
3. Probleme curente si diverse .
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate.
S-a trecut la discutarea fiecărui proiect în parte, dupa cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Pogoanele, prin
Consiliul Local, în calitate de asociat - membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROGAZ BUZĂU 2020”.
Proiectul de hotărâre este prezentat de către Primarul orașului Pogoanele, care arată
necesitatea adoptării acestuia în vederea racordării orașului Pogoanele la o rețea de gaze,
alături de alte localități din județ. Fără constituirea acestei asocieri intercomunitare nici o
localitate din județ nu ar putea implementa un asemenea proiect datorită lipsei fondurilor, ori
crearea acestei asocieri asigură un cadru mai proprice. Proiectul de fost aprobat de Comisia
de specialitate a Consiliului local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate
prezentă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei
de investiții și achiziții și a excedentului bugetar pentru anul 2019.
Primarul orașului Pogoanele, d.l Dumitrașcu Florin, prezintă propunerile cu investițiile ce
se doresc a se realiza în anul 2019, investiții care se realizează atât din fonduri proprii cât și
din subvenții și finanțări, din fonduri europene sau naționale. Proiectul de hotărâre a fost
aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului local al orașului Pogoanele. Supus la vot
proiectul a fost aprobat cu unanimitate prezentă.
3. Probleme curente:
- S-a înmânat consilierilor locali copii al raportului de activitate pentru primul trimestru
al anului 2019 întocmit de Marius Răileanu, șeful Poliției locale;

- Cererea d.lui Grigore Viorel, titular certificatului de urbanism nr. 4/2019 prin care
ne cere acordul pentru eliberarea avizului de amplasare și acces la drumul local. Se aproba in
unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 24 aprilie 2019.
Președinte de Ședință,
Consilier Stan Tudor

Secretar,
jr. Cotruță Valentino Adrian

