Proces Verbal
încheiat astăzi 26 noiembrie 2019
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 26 noiembrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință
a Primăriei orașului Pogoanele, în prezenta tuturor consilierilor locali.
La ședință sunt prezenți Primarul orașului Pogoanele, d.l Dumitrașcu Florin și
administratorul public d.l Stancu Sandu.
Secretarul orașului Pogoanele solicită consilierilor locali, dacă este cazul sa-și
expună punctul de vedere asupra procesului verbal de la ședința anterioară,
proces verbal înmânat acestora 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.
Se solicită la propunerea secretarului general, aprobarea modificării ordinii
de zi prin introducerea unui nou proiect de hotărâre, respectiv Proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general
actualizat al investiției “Construire Școală Generală cu 9 Săli de clasă în satul
Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”.
Propunerea a fost aprobată de către toți consilierii.
După citirea ordinii de zi de se prezintă proiectele de hotărâri, de către
președintele de ședință, dna Grădină Maria, dupa cum urmează:
1. Proiect privind aprobarea acordării burselor școlare și cuantumul acestora
elevilor care frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoanele, în anul
școlar 2019 – 2020.
Potrivit referatului compartimentului de contabilitate din care reiese că nu
există finanțare cu acest scop în anul bugetar curent, urmând ca la bugetul din
2020 să fie rezervate sume cu acest scop. De asemenea existând suma de
aproximativ 21000 lei necheltuiți în conturile școlilor să fie cheltuiți aceștia iar la
aprobarea bugetului să fie acordate diferențele.
Proiectul de hotărâre prezentat de către d.l Cotruță Valentino Adrian,
secretarul general al orașului Pogoanele, avizat favorabil de Comisiile de

specialitate ale Consiliului local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de
voturi.
2. Proiect privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți și
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și achiziții,
rectificarea nr. 3.
Proiectul de hotărâre prezentat de către d.l Cotruță Valentino Adrian,
secretarul general al orașului Pogoanele, avizat favorabil de Comisiile de
specialitate ale Consiliului local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de
voturi.
3. Proiect privind acordării unui ajutor de urgență d.lui Cojanu Marin.
Întrucât nu sunt bani disponibil în bugetul local, la acest capitol, cererea
se va discuta după aprobarea bugetului în anul 2020.
4. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada
decembrie 2019 – februarie 2020. D.na Grădină Maria îl propune pe d.l Dumitru
Constantin. Supusă la vot propunerea a fost adoptată în unanimitate.
5. Proiect privind aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici și a

devizului general actualizat aferenți implementării proiectului: “Construire
Școală Generală cu 9 săli de clasă în satul Caldărăști, oraș Pogoanele, județul
Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect.
La proiectul de hotărâre se aduc precizări de către secretarul general al
orașului Pogoanele în sensul că devizul general se va modifica urmare prețului
stabilit în urma licitației. Avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale
Consiliului local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi.
6. Probleme curente.
- Se dă citire cererii d.nei Muscal Georgeta pentru acordarea unui ajutor de
urgență în vederea racordării locuinței la rețeaua electrică. Pentru același motiv
ca la d.l Cojanu Marin cererea se va amâna până la adoptarea bugetului anului
2020.
- Se dă citire adresei nr. 2347/2019 (10936/25.10.2019) a Curții de Conturi
și raspunsului comunicat acesteia.
- Se dă citire adresei nr. 2464/2019 (11753/18.11.2019) a Curții de Conturi.
- Se dă citire adresei nr. 2345/2019 (10935/25.10.2019) a Curții de Conturi.
- Se dă citire adresei nr. 23526/2019 (11877/20.11.2019) a Companiei de
Apă SA Buzău prin care se amână ședința din 18 noiembrie la 29 noiembrie a.c.

- Se dă citire ofertei Teatrului Junior și Ceata lui Zambilici. Se aprobă ca
aceștia să susțină o piesă de teatru pentru copii, iar suma de 2500 lei să fie
achitată de Primărie.
- Cererea d.nei Stoicescu Elena pentru aprobarea prelungirii contractului de
închiriere – SC Remedica – se aprobă în unanimitate.
- Cererea d.lui Cârlig Ion pentru aprobarea prelungirii contractului de
închiriere – magazie de lemne – se aprobă în unanimitate.
- Se dă citire Hotărârii nr. 39/12.11.2019 a Centrului Local de Combatere a
Bolilor al Județului Buzău, Unitatea Locală de Decizie, prin care se comunică
stingerea focarelor de pestă porcină în Pogoanele și Căldărăști.
- În finalul ședinței Primarul orașului Pogoanele invită pentru data de 1
decembrie consilierii la depunerea de coroane la monument și participarea la un
moment artistic al copiilor de la școli.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 26 noiembrie
2019.

Președinte de Ședință,

Secretar general al orașului Pogoanele,

Consilier Grădină Maria

jr. Cotruță Valentino Adrian

