Proces Verbal
incheiat astazi 28 martie 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 28 martie a.c, orele 13.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului
Pogoanele, in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta participa Primarul orasului Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin, administratorul
public al orasului Pogoanele, d.l Stancu Sandu si functionarii publici din Serviciul de Politie
Locala.
Presedintele de sedinta, d.na consilier Dan Didina, da citire ordinii de zi, conform invitatiei
adresate acestora.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei care este votata in unanimitate.
Anterior trecerii la discutarea ordinii de zi s-au purtat discutii cu functionarii publici din
cadrul Politiei Locale. D.na prof. Gradina Maria solicita acestora o prezenta mai intensa si mai
vizibila in jurul scolilor si gradinitelor, atat in timpul propgramului cat si in afara acestuia. D.l
Dan Stefan reclama faptul ca sunt foarte multe indicatoare lipsa si rupte. De asemenea in
multe locuri sunt depozitate gunoaie. D.l Stan Tudor – politistii locali sa se implice in
mediatizarea si mobilizarea cetatenilor de a-si face curat in fata locuintelor. Primarul orasului
Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin solicita Politiei locale mai multa implicare inclusiv sa se ia
masuri de sanctionare a celor care savarsesc abateri aflate in competenta acestora. D.l
Dumitrascu Florin propune si totodata solicita ca viceprimarul impreuna cu administratorul
public si politistii locali sa se implice si sa mobilizeze cetatenii sa-si efectueze activitati de
curatenie in fata imobilelor.
D.l Raileanu Marius, seful Politiei Locale, arata ca activitatea politistilor locali este oarecum
blocata intrucat acestia desfasoara activitati noaptea cu Politia Statala, dar si lipsa unor statii
mobile prin care sa se solicite informatii despre eventualii contravenienti.
In continuare s-a trecut la votarea proiectelor de hotarare cua cum urmeaza :
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local, in Consiliul local al
orasului Pogoanele, al d.lui Staicu Gheorghe.
Secretarul orasului Pogoanele da citire adresei Partidului Social Democrat, adresa prin
care este nominalizat d.l Staicu Gheorghe ca fiind persoana care poate ocupa functia de
consilier vacanta prin demisia d.lui Agapie Dumitru.
Proiectul de hotarare a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele in AGOA Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar
la sedinta din 29/30.03.2018.
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatul care a stat la baza proiectului, respectiv
convocatorul ordinii de zi a sedintei (aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2018).
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 primirii comunelor Balesti, judetul Vrancea si

Chiliile, judetul Buzau, in calitate de membru asociat si modificarea Actului Constitutiv si
Statutului ADI Buzau 2008, la care orasul Pogoanele este membru asociat.
Secretarul orasului Pogoanele prezinta referatele care au stat la baza proiectului si adresa
ADI Buzau 2008, inclusiv hotararile celor doua comune.
Proiectul de hotarare, a fost discutat si aprobat de Comisia de specialitate a Consiliului
local. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
Dupa dezbaterea si votarea hotararilor s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi, probleme
curente si diverse:
- Cererea d.nei Laslu Ana Maria de acordare a unui ajutor social de urgenta. In urma
cererii s-a efectuat la domiciliul acesteia o ancheta sociala din care a reiesit conditiile de viata
si oportunitatea acordarii unui astfel de ajutor. Situatia familiei respective este una
arhicunoscuta in localitate, familie cu probleme medicale grave – incadrare in grad de
handicap ambii soti, inclusiv de natura psihica, fara venituri, cu conditii grele de viata. In urma
discutiilor s-a aprobat acordarea sumei de 2000 (douamii) lei, suma care nu se va acorda direct
solicitantei si i se vor achizitiona medicamante, alimente, lucruri necesare traiului zilnic si plati
eventualele facturi restante.
- Cererea d.nei Marcu Gabriela Clementina de inchiriere apartamentului nr. 18 din
blocul 4, care in prezent nu mai are nici un chirias. Supusa la vot cererea a fost aprobata in
unanimitate cu urmatoarele precizari : sa se formeze o comisie din d.l Marius Raileanu, Stancu
Sandu, Nenciu Ioan Eugen, Gheorghe Constantin Eduard si Cazanoiu Marian care sa faca un
inventar cu bunurile ramase in apartament, bunuri care vor fi predate rudelor fostilor chiriasi,
avand in vedere ca acestia au decedat de peste 5 ani de zile.
- Cererea d.lui Olenici Viorel de prelungire a contractului de inchiriere, inregistrata
la nr. 2819/12.03.2018, 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 Pop Niculescu pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – construire locuinta, al carui titular
este. Cererea a fost aprobata in unanimitate.
- Cererea d.lui Dobre Ion pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – construire sediu firma pt. SC Dobre
Alexion SRL. Cererea a fost aprobata in unanimitate
- Cererea d.lui Ivan Gheorghe pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – construire locuinta, al carui titular
este. Cererea a fost aprobata in unanimitate
- Cererea d.lui Dumitrascu Florin pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – Construire Scoala Generala in satul
Caldarasti. Cererea a fost aprobata in unanimitate
- Cererea d.lui Caprita Marian pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – construire hala productie si hala
utilaje in orasul Pogoanele, titular – Cooperativa Agricole de Pepeni Pogoanele. Cererea a fost
aprobata in unanimitate
- Secretarul orasului Pogoanele solicita consilierilor locali sa-si exprime puncte de

vedere cu privire la rapoartele de activitate depuse de Serviciul de Politie Locala,
Compartimentul de taxe si impozite locale si Satrea civila, toate pentru anul 2017, rapoarte
inmanate consilierilor locali odata cu invitatia la sedinta. Nefiind intrebari, nelamuriri si
puncte de vedere rapoartele se considera aprobate.
- In finalul sedintei d.l consilier Stan Tudor arata ca pe majoritatea strazilor cetatenii
reclama ca din cauza ploilor excesive s-au inundat curtile si beciurile. Primarul orasului
Pogoanele face cunoscut ca in 2016 s-au platit 12000 lei celor de la ANIF sa pompeze apa din
canal catre paraul Calamatui, actiune fara rezultat. La fel se poate intampla si acum fiindca
panza freatica este foarte ridicata si s-ar acumula alta apa. De altfel pompele de la statia de
pompare din centru (langa Movileanu) sunt defecte, din informatiile preluate de la d.l ing.
Molan Gheorghe, de la ANIF.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 28 martie 2018 .
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