Proces Verbal
incheiat astazi 27 februarie 2019
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 27 februarie a.c, orele 11.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului
Pogoanele, in prezenta majoritatii consilierilor locali, lipsa fiind d.l Vlad Tudor.
La sedinta participa administratorul public al orasului Pogoanele, d.l Stancu Sandu .
Presedintele de sedinta, d.l consilier Obială Ion, da citire ordinii de zi, conform invitatiei
adresate acestora.
Secretarul orașului Pogoanele arată ca ordinea de zi a suferit unele modificări, după cum
urmează:
1. Punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BUZĂU – SUD și aprobarea participării orașului Pogoanele
în calitate de membru fondator la constituirea A.D.I. Buzău – Sud a fost retras de c[tre iniíator,
respectiv Primarul orașului Pogoanele;
2. Se adaugă două noi puncte:
- aprobarea amplasării pe domeniul public al orașului Pogoanele a unui stâlp de medie
tensiune de tip 15014 echipat cu un separator tripolar de exterior de tip STEPno 24 kv –
400/25A în beneficiul Cooperativei Agricole Pepeni de Pogoanele.
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și de
aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investiției „Modernizare străzi – drumuri de
interes local în orașul Pogoanele”.
Se supune la vot noua ordine de zi a sedinței – votată in unanimitate.
In continuare s-a trecut la votarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza :
1. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară – Buzău 2008.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 62/2018 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
lucru al Primarului orașului Pogoanele, începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Proiectul de hotarare, are ca scop indreptarea unor erori strecurate la adoptarea HCL
62/2018 respectiv stabilirea conform legii a salariilor asistenților personali și a bibliotecarei.
Acesta fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului local. Supus la vot
proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitații de achiziție și de gestiune a
activităților specifice serviciului de iluminat public al orașului Pogoanele.
Proiectul de hotarare, care are ca anexe caietul de sarcini, regulamentul de organizare și
funcționare, contractul tip de achiziție publică de servicii și studiul de oportunitate, au fost

discutate si aprobate de Comisia de specialitate a Consiliului local. Supus la vot proiectul a fost
aprobat cu unanimitatea prezenta.
4. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie
– mai 2019.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. D.na Grădină propune pe d.l Stan Tudor. Supusă la vot propunrea, proiectul a fost
aprobat cu unanimitatea prezenta.
5. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Actualizarea are ca scop furnizarea de servicii
cu autospeciala PSI către alte localități și totodata stabilirea unor taxe pentru aceste servicii.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta.
6. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumare responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția
produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente programului.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta pentru neasumarea
responsabilității motivat de lipsa specialistilor pentru organizarea achiziției dar si urmarirea
desfășurării in bune condiții a contractelor.
7. Proiect de hotarare aprobarea amplasării pe domeniul public al orașului Pogoanele a
unui stâlp de medie tensiune de tip 15014 echipat cu un separator tripolar de exterior de tip
STEPno 24 kv – 400/25A în beneficiul Cooperativei Agricole Pepeni de Pogoanele.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta condiționat de declarația
și acceptul beneficiarului ca stălpul ulterior amplasării să devină proprietatea orașului
Pogoanele.
8. Proiect de hotarare aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului
general actualizat și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investiției „Modernizare
străzi – drumuri de interes local în orașul Pogoanele”.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitatea prezenta.
Dupa dezbaterea si votarea hotararilor s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi, probleme
curente si diverse:
- Cererea d.lui Preda Nicolae de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata la
nr. 696/29.01.2019, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Nicolescu Ionel de prelungire a contractului de inchiriere, înregistrată la
nr. 1228/18.02.2019, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Cererea d.lui Taoder Radu de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata
la nr. 1229/18.02.2019, aprobata in unanimitate (chiriasul are achitata la zi chiria);
- Se aproba in unanimitate cererea SNGN ROMGAZ SA, pentru emiterea unui aviz

favorabil de amplasare si acces la drumul judetean, solicitat prin certificatul de urbanism nr.
29/20.12.2018 aferent constructiei pe care solicitanta o va edifica pe un teren inchiriat pe raza
orasului Pogoanele.
- D.l consilier Popescu Mircea Bogdan solicită informații cu privire la rețeaua Transbuz
SA Buzau. In urma interpelarii primarul orașului Pogoanele arată că la nivel de județ se discută
marirea ariei de acoperire a retelei Transbuz, pana la limita de 50 km, caz în care va intra și
orașul Pogoanele.
- D.l consilier Dan Stefan reclama că pe străzile din Căldărăști se circulă cu viteză
nelegală. Primarul orașului Pogoanele arată că doar Poliția orașului Pogoanele, nu Poliția
Locală, are competență de luare de masuri.
- Primarul orașului Pogoanele îi pune în vedere d.lui vicperimar să se ocupe de
reparațiile stațiilor de autobuz.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 27 februarie 2019 .
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