Proces Verbal
încheiat astăzi 29 mai 2019
In ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Ședința ordinara a Consiliului local se desfășoară la data si ora stabilita pe ordinea de zi
respectiv in data de 29 mai a.c, orele 12.00, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele,
în prezenta tuturor consilierilor locali a Primarului orașului Pogoanele, d.l Dumitrașcu Florin,
și administratorul public, d.l Stancu Sandu.
Secretarul orașului Pogoanele solicită, dacă este cazul sa-și expună punctul de vedere
asupra procesului verbal de la ședința anterioară, proces verbal înmânat consilierilor locali
odată cu invitația. Nu sunt opinii, puncte de vedere sau neclarități, cu privire la procesul
verbal.
Toți consilierii locali au primit documentele ședinței, respectiv proiectele de hotărâri,
anexele acestora, alte documente care au stat la baza emiterii proiectului de hotărâri,
referate, rapoarte și adrese.
Președintele de ședința, d.l consilier Stan Tudor, prezintă ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local
Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzău.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în
vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai
2019.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în
vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai
2019.
4. Proiect de hotărâre privind validarea/invalidarea mandatului de consilier local al
d.lui Grigore Petrică Adrian, înscris pe listele Partidului Național Liberal la alegerile din 5
iunie 2016, pe locul rămas vacant prin încetarea mandatului înainte de termen a d.lui Vlad
Tudor.
5. Probleme curente si diverse .
Secretarul primăriei solicită modificarea ordinii de zi prin adăugarea a două noi proiecte,
care până la emiterea dispoziției de convocare a ședinței, respectiv înmânarea către consilieri
a convocatoarelor, proiecte care să fie supuse aprobării anterior punctului 4 (noile proiecte
devenind numerele 4 și 5, numărul 4 devenind numărul 6), după cum urmează:
- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de asociere în
participațiune numărul 2417 din 13.07.2011, rectificat și completat prin Încheierea nr. 10
din 26.04.2013 și modificat și completat prin Contractul de Cesiune autentificat sub nr. 1910
din 27.09.2013;
- Proiect de hotărâre privind cesionarea, modificarea și completarea Contractului de

asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct numărul 1319 din
17.05.2012;
Supusă la vot ordinea de zi, cu modificări, a fost aprobată cu unanimitate.
S-a trecut la discutarea fiecărui proiect în parte, dupa cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local
Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzău.
Proiectul de hotărâre survine urmare propunerii Secretarului orașului Pogoanele, prin care
o propune pe Iordache Bianca ca “rezerva” in Consiliul de Administrație al Companiei de Apă
SA Buzău. Proiectul de fost aprobat de Comisiile de specialitate a Consiliului local. Supus la vot
proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în
vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai
2019.
Proiectul de hotărâre vine urmare solicitării Companiei de Apă SA Buzău. Proiectul de
hotărâre, inițiat de Primarul orașului Pogoanele, a fost aprobat de Comisiile de specialitate a
Consiliului local al orașului Pogoanele. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în
vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai
2019.
Proiectul de hotărâre vine urmare solicitării Companiei de Apă SA Buzău. Proiectul de
hotărâre, inițiat de Primarul orașului Pogoanele, a fost aprobat de Comisiile de specialitate a
Consiliului local al orașului Pogoanele. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de asociere în
participațiune numărul 2417 din 13.07.2011, rectificat și completat prin Încheierea nr. 10
din 26.04.2013 și modificat și completat prin Contractul de Cesiune autentificat sub nr. 1910
din 27.09.2013;
Proiectul de hotărâre vine urmare solicitării SC First Look Solutions SRL întrucât terenurile
ce fac obiectul contractului au primit numere cadastrale noi. Proiectul de hotărâre, inițiat de
Primarul orașului Pogoanele, a fost aprobat de Comisiile de specialitate a Consiliului local al
orașului Pogoanele. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
5. Proiect de hotărâre privind cesionarea, modificarea și completarea Contractului de
asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct numărul 1319 din
17.05.2012;
Proiectul de hotărâre vine urmare solicitării SC Tecon SRL care intenționează să cedeze SC
First Look Solutions SRL contractul cu orașul Pogoanele, terenurile ce fac obiectul contractului
au primit numere cadastrale noi și s-au redus suprafețele de teren. Proiectul de hotărâre,
inițiat de Primarul orașului Pogoanele, a fost aprobat de Comisiile de specialitate a Consiliului
local al orașului Pogoanele. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
6. Proiect de hotărâre privind validarea/invalidarea mandatului de consilier local al

d.lui Grigore Petrică Adrian, înscris pe listele Partidului Național Liberal la alegerile din 5
iunie 2016, pe locul rămas vacant prin încetarea mandatului înainte de termen a d.lui Vlad
Tudor.
Proiectul de hotărâre vine urmare vacantării unui loc de consilier local prin încetarea,
înainte de termen, a mandatului de consilier al d.lui Vlad Tudor. Având în vedere apartenența
acestuia la Partidul Național Liberal s-a solicitat Partidului nominalizarea unui membru
supleant, fiind propus d.l Grigore Petre Aurelian. Inițiativa proiectului aparține primarului
orașului Pogoanele și a fost aprobat de Comisiile de specialitate a Consiliului local al orașului
Pogoanele. Supus la vot proiectul a fost aprobat cu unanimitate.
1. Probleme curente:
- Cererea d.lui Iliescu Alexandru, titular certificatului de urbanism nr. 8/2019 prin care
ne cere acordul pentru eliberarea avizului de amplasare și acces la drumul local. Se aproba in
unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 29 mai 2019.
Președinte de Ședință,
Consilier Stan Tudor

Secretar,
jr. Cotruță Valentino Adrian

