Proces Verbal
încheiat astăzi 30 aprilie 2020
în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Ședința ordinară a Consiliului local este convocată pentru data de 30 aprilie
a.c, orele 10.00.
Având in vedere starea de urgență instaurată pe teritoriul României din cauza
COVID 19 s-a stabilit ca toți consilierii locali să primească materialele ședinței
(cereri, referate, proiect de hotărâre) precum și câte un buletin de vot, buletin
care conține rubricile votat pentru, contra, abținere și proiectele de hotărâri
precum și punctele de le probleme curente și diverse. Pe invitația de ședință s-a
precizat explicit că buletinele de vot se completează de către consilieri, votul de
bifează cu “x” sau “da”, se semnează și se depune la Primăria Pogoanele până la
data și ora stabilită pentru ședință.
Odată cu invitațiile consilierilor li s-a înmânat și procesul verbal al ședinței
anterioare.
La 30 aprilie a.c. orele 10.00 s-a constatat și se confirmă de către președintele
de ședință și secretarul general al UAT că toți consilierii au depus buletine de vot,
valabile, completate conform instrucțiunilor. În urma numărării acestora s-a
constatat că aceștia au votat în unanimitate pentru la următoarele proiecte de
hotărâri:
1. Proiect privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data
de 31 martie 2020.
2. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificarea
nr. II.
3. Proiect privind aprobarea trecerii din domeniul public al localității în
domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele cu
destinația “Centru de asistență medico-socială Pogoanele”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui loc de casa familiei
Mănăilă Aurelian, in temeiul Legii nr. 15/2003.
Toate proiectele au fost discutate și aprobate în comisiile de specialitate ale
consiliului local.

La punctul 5 al ordinii de zi, solicitarea SC AFI 2000 SA Buzău de prelungire
a contractului de închiriere pentru spațiul din Piața Centrală Pogoanele, a fost
aprobată în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 30 aprilie 2020.
Președinte de Ședință,
Consilier Ioan Eugen Nenciu

Secretar general al orașului Pogoanele,
jr. Valentino Adrian Cotruță

