Proces Verbal
incheiat astazi 31 ianuarie 2018
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 31 ianuarie a.c, orele 13.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului
Pogoanele, in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta participa administratorul public al orasului Pogoanele, d.l Stancu Sandu .
Presedintele de sedinta, d.l consilier Popescu Mircea, da citire ordinii de zi, conform
invitatiei adresate acestora.
Secretarul orasului Pogoanele solicita modificarea ordinii de zi, prin adaugarea a unui
proiect de hotarare – vacantarea unei functii de consilier local, prin demisia d.lui Agapie
Dumitru si retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea contului
de executie bugetara la 31 decembrie 2017, motivat de faptul ca nu au sosit inca toate
normele legale specifice.
Urmare celor doua propuneri se supune la vot noua ordine de zi a sedintei – votata in
unanimitate.
In continuare s-a trecut la votarea proiectelor de hotarare cua cum urmeaza :
1. Proiect de hotarare privind vacantarea unei functii de consilier local urmare demisiei
d.lui Agapie Dumitru.
Secretarul orasului Pogoanele da citire demisiei d.lui Agapie Dumitru din functia de
consilier local al Consiliului local al orasului Pogoanele, confirmata si de demisionar, care este
prezent la sedinta.
Proiectul de hotarare, neinscris pe ordinea de zi, a fost discutat si aprobat de Comisia de
specialitate a Consiliului local chiar in ziua sedintei. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu
unanimitate.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului
de specialitate al Primarului orasului Pogoanele pentru anul 2018.
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatul care a stat la baza proiectului, respectiv
modificarea care va fi adusa statului de functii.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si a unor obiecte de
inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de
functionare expirata si nu pot fi folosite.
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatele care au stat la baza proiectului, referate
depuse de functionarii Primariei orasului, Liceul Teoretic Pogoanele si Liceului Tehnologi
Pogoanele. Referatele, respectiv adresele sunt insotite de propunerile de casare, insusite de
comisiile de casare ale fiecarei institutii.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite in care se afla persoanele

singure si/sau familiile de pe raza orasului Pogoanele si care necesita acordarea unor ajutoare
de urgenta, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatul care a stat la baza proiectului, face
precizarea ca acestea sunt de principiu aceleasi ca in anul precedent cu mici modificari, pe
care de altfel le si expune.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
5. Proiect de hotarare aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes public pentru
anul 2018 cu beneficiarii de ajutor social .
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatul care a stat la baza proiectului, face
precizarea ca activitatile sunt de principiu aceleasi ca in anul precedent cu mici ajustari,
aratand care sunt.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
6. Proiect de hotarare aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale
in anul 2018.
D.l Cazanoiu Marian, viceprimarul orasului Pogoanele, in urma discutiilor avute cu
Comisia de specialitate a Consiliului local al orasulu Pogoanele, propune ce norma de hrana
pentru Politistii Locali sa se acrode in cuantum de 32 lei/zi, cu exceptiile prevazute in proiect,
insa doar pentru primul semestru al anului 2018, urmand ca pe viitor sa se hotarasca o
eventuala prelungire pana la sfarsitul anului.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat cu modificari de Comisia de specialitate
a Consiliului local. Supus la vot proiectul cu modicarile anterior aratate a fost aprobat cu 13
voturi, d.l Stan Tudor abtinandu-se.
Dupa dezbaterea si votarea hotararilor s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi, probleme
curente si diverse:
- Cererea d.lui Dutu Vasile de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la nr.
1196/30.01.2018, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.nei Ivan Zica de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la nr.
847/19.01.2018, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Gheorghiu Adrian de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata
la nr. 12737/22.12.2017, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Preda Nicolae de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la
nr. 352/10.01.2018, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Nicolescu Ionel de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la
nr. 12420/15.12.2017, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Toader Radu de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la
nr. 12421/15.12.2017, respinsa in unanimitate (chiriasul nu are achitata la zi chiria);
- Se aproba in unanimitate cererea SC Vertical Dinamic SRL, pentru emiterea unui aviz
favorabil de amplasare si acces la drumul judetean, solicitat prin certificatul de urbanism nr.
2/26.09.2017 aferent constructiei pe care solicitanta o va edifica pe str. I.L Caragiale.
- Se aproba in unanimitate cererea SC RCS - RDS SRL, pentru emiterea unui aviz

favorabil de amplasare si acces la drumul judetean, solicitat prin certificatul de urbanism nr.
19/10.11.2016 aferent constructiei pe care solicitanta o va edifica pe un teren inchiriat pe raza
orasului Pogoanele.
- Se da citire de catre Secretarul orasului Pogoanele Deciziei nr. 40/12.12.2017 a Conturi
de Conturi Buzau in urma controlului efectuat la Compania de Apa SA Buzau
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 31 ianuarie 2018 .
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