Proces Verbal
încheiat astăzi 30 august 2019
în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Ședința ordinară a Consiliului local se desfășoară la data și ora stabilită pe
ordinea de zi respectiv în data de 30 august a.c, orele 9.00, în sala de ședință a
Primăriei orașului Pogoanele, în prezenta tuturor consilierilor locali.
La ședință sunt prezenți Primarul orașului Pogoanele, d.l Dumitrașcu Florin,
administratorul public d.l Stancu Sandu și d.l Marijean Milea doctor veterinar,
din partea DSP Buzău.
Secretarul orașului Pogoanele solicită consilierilor locali, dacă este cazul sa-și
expună punctul de vedere asupra procesului verbal de la ședința anterioară,
proces verbal înmânat acestora 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.
În continuare se prezintă proiectele de hotărâri, de către președintele de
ședință, d.l Grigore Petre Aurelian, dupa cum urmează:
1. Proiect privind retificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei
de investiții, rectificarea nr. I.
Proiectul de hotărâre prezentat de către d.l Dumitrașcu Florin, primarul
orașului Pogoanele, avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului
local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor
principale bugetare restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor, persoane fizice,
persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT
Pogoanele.
Proiectul de hotărâre, prezentat de către primarul și secretarul
orașului Pogoanele, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local,
a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari
2019 – 2020, 2021 – 2022.
La proiectul de hotărâre, se aduc lămuriri de către primarul și secretarul
orașului. Acesta a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului
local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi în sensul respingerii
asumării organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor.
4. Proiect privind privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect

integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru
Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și
a cheltuielilor legate de proiect.
La proiectul de hotărâre se aduc precizări de către Primarul orașului
Pogoanele. Avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului local, a
fost supus aprobării și votat cu unanimitate de voturi.
5. Proiect privind privind înlocuirea anexei și modificarea art. 2 și 3 ale

Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 39 din 19 iulie 2019 privind aprobarea
implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru
Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare
drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a
cheltuielilor legate de proiect.
Proiectul de hotărâre prezentat de către primarul orașului Pogoanele,
avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului local, a fost supus
aprobării și votat cu unanimitate de voturi.
6. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada
septembrie – noiembrie a.c.. În consecință d.l consilier Șerban Badea o propune
pe d.na Grădină Maria. Proiectul de hotărâre, avizat favorabil de Comisiile de
specialitate ale Consiliului local, a fost supus aprobării și votat cu unanimitate de
voturi, prin alegerea d.nei Grădină Maria.
7. Probleme curente.
- Cererea d.lui Dumitrașcu Florin, reprezentant al orașului Pogoanele,
titular certificatului de urbanism nr. 4/2018 prin care ne cere acordul pentru
eliberarea avizului de amplasare și acces la drumul local. Se aproba în
unanimitate.

- D.l consilier Grigore Petre ridică problema câinilor fără stăpâni care s-au
înmulțit și constituie un real pericol pentru toată lumea și mai ales pentru copii.
Primarul orașului Pogoanele arată că se fac eforturi permanente, întrucât sunt
zvonuri că aceștia sunt aduși de pe raza altor localități. De asemenea precizează
ca nu se poate finanța din bugetul local adăposturi pentru aceștia întrucât
presupune spații amenajate, angajați, mașini, adică costuri foarte mari.
Precizează că se va solicita Primăriei Buzău preluarea acestora.
- D.l doctor Marijean Milea, prezintă consilierilor locali informații asupra
virusului – Pesta Porcină Africană – virus care afectează mai multe gospodării ale
unor cetățeni de pe raza satului Căldărăști. Informarea realizată conține aspecte
referitoare la presupuneri privind modalitatea de apariție a bolii, sursele de
contaminare, simptomele, evoluția acesteia, măsurile de prevenire și
combatere, măsuri generale și specifice, numărul de cazuri constatate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 30 august 2019.

Președinte de Ședință,
Consilier Grigore Petre Aurelian

Secretar general al orașului Pogoanele,
jr. Cotruță Valentino Adrian

