incheiat astazi 28 decembrie 2016
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 decembrie a.c, orele 13.00, in Sala de sedinta a Primariei orasului
Pogoanele, in prezenta tuturor consilierilor locali.
La sedinta sunt prezenti primarul orasului Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin,
administratorul public, d.l Stancu Sandu si d.l Gheorghe Constantin Eduard, inspector la
compartimentul de taxe si impozite locale .
Presedintele de sedinta, d.nul Agapie Dumitru da citire procesului verbal al sedintei
anterioare a Consiliului local Pogoanele. Nefiind discutii s-a supus la vot, votandu-se in
unanimitate pentru aprobarea acestuia.
Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi, care propusa spre votare intruneste votul
tuturor consilierilor prezenti .
S-a trecut la discutarea si votarea proiectelor de hotarari, dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor, impozitelor locale, cuantumului chiriilor si
taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 2017 .
Proiectul de hotarare, impreuna cu referatul Compartimentului de contabilitate sunt
prezentate de secretarul orasului Pogoanele . S-a stabilit de comun acord ca pentru
recuperarea contravalorii atestatului de producator si anexelor acestuia sa se stabileasca o
taxa de 50 lei pentru fiecare chitantier in parte .
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, a fost
supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului orasului Pogoanele .
Proiectul de hotarare este prezentat de catre secretarul orasului Pogoanele, care arata ca
proiectul de hotarare a fost anterior prezentarii in Consiliul local transmis spre aprobare catre
Agentia Nationala a Functionarilor Publici, care si-a exprimat acordul prin Avizul nr.
62561/2016 .
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, a fost
supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul
2017 .
Proiectul a fost prezentat de catre secretarul orasului Pogoanele care arata ca fara
aprobarea acestuia in anul 2017 nu se pot face promovari si recrutari de functionari publici .
Avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, proiectul a fost supus aprobarii
si votat cu unanimitate de voturi .
4.Probleme curente si diverse :
- se da citire adresei nr. 2818/19.12.2016 a Liceului Tehnologic “IA Radulescu Pogoneanu” care
solicita aprobarea Consiliului local Pogoanele pentru aprobarea casarii unor obiecte de
inventar . Prezentate in sedinta listele cu propunerile au fost aprobate in unanimitate de toti
consilierii locali .

- se da citire cererii si referatului de ancheta sociala efectuat la domiciliul d.lui Ticea
Constantin, domiciliat in pogoanele, str. Aurel Vlaicu nr. 78 prin care solicita acordarea unui
ajutor de urgenta pentru rebransarea la reteaua publica de energie electrica . Supusa la vot
cererea a fost aprobata in unanimitate .
- cererea d.nei Tudor Victoria, domiciliata in Pogoanele, str. 1 Decembrie nr. 55, judetul Buzau,
insotita de referatul biroului de asistenta sociala, cerere prin care se solicita de principiu
decontarea sumelor de bani cheltuite de aceasta cu deplasarea minorului cu handicap aflat in
plasament la un centru de recuperare . Cererea a fost aprobata in unanimitate urmand ca
decontarea sa se efectueze lunar prin dispozitie a primarului .
- se acorda aviz favorabil adresei SC Ion Iacob SRL, cu sediul in Pogoanele, sat Caldarasti,
reprezentata prin administrator Ion Ion, care solicita acordarea avizului favorabil pentru
folosirea drumurilor comunale si satesti in vederea obtinerii unei autorizatii de contruire .
- se prezinta cererile urmatoarelor persoane care solicita prelungirea contractului de
inchiriere: Toader Radu (magazie de lemne), Gheorghiu Elena, Cazan Marcela (magazie de
lemne), Nicolescu Ionel (magazie de lemne), Olenici Viorel (apartament), SC AFI 200 SRL (teren
in piata). Secretarul orasului Pogoanele precizeaza ca toti solicitantii au chiriile achitate la zi.
Cererile avizate favorabil de catre Comisia de specialitate a Consiliului local au fost aprobate
in unanimitate de toti consilierii locali .
- se aproba in unanimitate cererea d.lui Neacsu Nica pentru inchirierea suprafetei in 12 mp in
vederea amplasarii unei magazii de lemne, in vecintatea blocului 6 bloc in care se afla
apartamentul achizitionat recent .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 28 decembrie 2016 .
Presedinte de Sedinta,
Consilier Agapie Dumitru

Secretar,
jr. Cotruta Valentino Adrian

