Proces Verbal
incheiat astazi 28 iunie 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 iunie a.c, orele 12.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului Pogoanele,
in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta sunt prezenti Primarul orasului Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin si
administratorul public d.l Stancu Sandu .
Secretarul orasului Pogoanele, d.l Cotruta Valentino Adrian, prezinta ordinea de zi :
- Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in
vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 9 iulie 2018 cu reluare in 10 iulie 2018;
- Proiect de hotarare privind corectarea anexelor Hotararii Consiliului Local nr. 64/2017
pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
In continuare s-a trecut la votarea proiectelor de hotarare cua cum urmeaza :
- Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in
vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 9 iulie 2018 cu reluare in 10 iulie 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.
- Proiect de hotarare privind corectarea anexelor Hotararii Consiliului Local nr. 64/2017
pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
Secretarul orasului Pogoanele arata ca se supune la vot proiectul in forma prezentata
urmand sa se cerceteze punctul de vedere al Ministerului Muncii, care pana la aceasta ora nu
a putut fi aflat, si in functie de acesta sa se transmita si considera aprobata in totalitatea
proiectul.
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, a fost
supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi, cu rezerva anterior aratata .
Dupa dezbaterea si votarea hotararilor s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi, probleme
curente si diverse:
- Cererea d.lui Chiric Nicolai pentru eliberarea unui aviz de amplasament si acces la
drumul local, aviz solicitat prin Certificatul de urbanism – construire locuinta. Cererea a fost
aprobata in unanimitate
- S-a dat citire adresei Ministerului Fondurilor Europene nr. 1902/07.06.2018 prin care
se arata avantajele cooperarii localitatilor in vedere infiintarii retelelor de alimentare cu apa
si canalizare dar si consecintele in cazul in care o localitate dejaafiliata vrea sa iasa sau sa

renunte la asociere. Adresa a fost inaintata Primariei Pogoanele de
Buzau cu adresa nr. 6679/19.06.2018.

Compania de Apa SA

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 28 iunie 2018.

Presedinte de Sedinta,
Consilier Dan Stefan

Secretar,
jr. Cotruta Valentino Adrian

