Proces Verbal
incheiat astazi 29 aprilie 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 29 aprilie a.c, orele 12.00, in prezenta tuturor consilierilor locali.
Presedintele de sedinta, in persoana d.lui consilier Serban Stan, anterior prezentarii
ordinii de zi, da citire procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului local. Nefiind
discutii s-a supus la vot, votandu-se in unanimitate pentru aprobarea acestuia.
In continuare, presedintele de sedinta propune modificarea ordinii de zi, prin adaugarea
a inca unui proiect de hotarare si anume:
- Actualizarea tarifelor la serviciile de vidanjare ape uzate si transport ape uzate .
Propunerea de modificare a ordinii de zi a fost aprobata de catre toti consilierii .
S-a trecut la aprobarea proiectelor de hotarari, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al
localitatii Pogoanele pana a 30 decembrie 2018 .
Proiectul de hotarare, prezentat de secretarul orasului Pogoanele, a fost supus aprobarii
si votat cu unanimitate de voturi .
2. Proiect de hotarare privind numirea d.lui Cotruta Valentino Adrian in Adunarea
Generala a Actionarilor la SC Compania de Apa SA Buzau, calitate de reprezentant al Consiliului local
Pogoanele si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului local Pogoanele nr. 18/29 mai 2009 privind
numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.
Compania de Apa SA Buzau .

Proiectul de hotarare, prezentat de secretarul orasului Pogoanele, a fost supus aprobarii
si votat cu unanimitate de voturi .
3. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale persoanelor fizice.
Proiectul de hotarare, actulizat, adica cu modifciari si completari fata de cel transmis
consilierilor locali, din motive de legalitate, prezentat de secretarul orasului Pogoanele, a
fost supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
4. Proiect de Actualizarea tarifelor la serviciile de vidanjare ape uzate si transport ape
uzate .
Proiectul de hotarare, prezentat de d.l Apostol alexandru, sef serviciu, a fost supus
aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
5. Probleme curente :
- Se da citire hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara @Buzau 2008@ din data de 13.04.2018 ;
- Se prezinta cererea SC Electro Ana Luiza SRL, cu sediul in Pogoanele, reprezentata
prin Baciu Ana Luiza, care solicita inchirierea unei suprafete de un mp, in exteriorul
imobilului in care functioneaza Primaria orasului Pogoanele, la intrarea din partea de sud .
Cererea a fost aprobata in unanimitate, cu conditia achitarii chiriei, taxelor si impozitelor
aferente precum si a contravalorii energiei electrice .
- Se prezinta cererea d.lui Vasile Nicolae, domiciliat in orasul Pogoanele str. Libertatii

bl. , care in calitate de chirias solicita prelungirea contractului de inchiriere . Este cunoscuta
situatia familiei Vasile si de asemenea se face precizarea de catre secretarul orasului ca
acesta are restante la chirie. S-a hotarat in unanimitate prelungirea contractului de
inchiriere, conditionata de achitarea in termen de luni a chiriei restante .
- D.l consilier Dan Jan pune in discutie probleme de interes general, respectiv pericolul
foselor septice vidanjabile ale populatiei asupra panzei freatice, respectiv a sanatatii precum
si scaderile de tensiune la reteaua de energie electrica in satul Caldarasti ;
- D.l consilier Stan Tudor supune atentiei urgentarea intocmirii amenajamentului
pastoral si in consecinta a concesionarii/inchirierii islazului comunal .
- La finalul sedintei au prezentat si depus la secretar, rapoartele de activitate d.nele
consilier Grigore Alexndra Petruta si Brancoveanu Elena Madalina .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 29 aprilie 2016 .
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