Proces Verbal
incheiat astazi 30 septembrie 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 30 septembrie a.c, orele 13.00, in sala de sedinta a Primariei, in prezenta
tuturor consilierilor locali.
La sedinta sunt prezenti primarul orasului Pogoanele, d.l Dumitrascu Florin si
administratorul public, d.l Stancu Sandu .
Presedintele de sedinta, d.na consilier Tanase Lenuta 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.
In continuare, presedintele de sedinta propune modificarea ordinii de zi, prin schimbarea
intre ele a ordinii proiectelor dar si prin adaugarea a inca unui proiect de hotarare si anume:
- Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de alimentare cu apa si
canalizare pentru judetul Buzau in perioada 2016 - 2020 ;
Propunerea de modificare a ordinii de zi a fost aprobata de catre toti consilierii .
S-a trecut la discutarea si votarea proiectelor de hotarari, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar .
Proiectul de hotarare, impreuna cu referatele Liceelor din orasul Pogoanele si referatul
Compartimentului de contabilitate sunt prezentate de catre secretarul orasului Pogoanele .
Proiectul de hotarare, avizat favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului local, a fost
supus aprobarii si votat cu unanimitate de voturi .
2. Proiectul de hotarare privind constatarea vacantarii functiei de viceprimar al orasului
Pogoanele urmare demisiei d.lui Vlad Nicolae . Proiectul, promovat urmare cererii de demisie
din functia de viceprimar a d.lui Vlad Nicolae, avizat favorabil de comisia de specialitate a fost
votat in unanimitate .
3. Proiectul de hotarare privind Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de
alimentare cu apa si canalizare pentru judetul Buzau in perioada 2016 – 2020, prezentat de
secretarul orasului Pogoanele, urmare solicitarii ADI Buzau 2008, avizat favorabil de comisia
de specialitate a Consiliului local a fost aprobat in unanimitate .
4. Proiectul de hotarare privind inregistrarea in domeniul public al localitatii a suprafetei de
6180 mp si efectuarea unui schimb de terenuri cu SC Ion Iacob SRL . Proiectul prezentat de
secretarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de comisia de specialitate a fost votat in
unanimitate .
5. Proiectul de hotarare privind efectuarea unui schimb de terenuri cu Apostol Ion . Proiectul
prezentat de secretarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de comisia de specialitate a fost
votat de 14 consilieri, impotriva fiind.na Dan Didina .
6. Proiectul de hotarare privind inregistrarea in domeniul public al localitatii a suprafetei de
16.000 mp si efectuarea unui schimb de terenuri cu SC Dobre Alexion SRL . Proiectul prezentat
de secretarul orasului Pogoanele, avizat favorabil de comisia de specialitate a fost votat in
unanimitate .

7. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău .
Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Pogoanele a fost avizat favorabil de
Comisia de specialitate a Consiliului Local . La solicitare d.nei Tanase Lenuta, presedinte de
sedinta, s-au facut urmatoarele propuneri : d.l Cazanoiu Marian propus de catre d.l Vlad Tudor
si d.l Dumitru Constantin, propus de catre d.l Obiala Ion . S-au intocmit buletinele de vot de
catre secretarul orasului, s-a inmanat cate un exemplar fiecarului consilier si li s-a adus la
cunostinta ca trebuie sa bifeze cu “X” in dreptul consilierului dorit ca viceprimar . Dupa votare
Comisia de validare a Consiliului local Pogoanele a procedat la centralizarea voturilor unde a
constatat ca d.l Cazanoiu Marian a primit un numar de 12 voturi iar d.l Dumitru Constantin un
numar de 3 voturi . In consecinta Comisia de validare si-a dat acordul favorabil proiectului de
hotarare si validarii d.lui Cazanoiu Marian in functia de viceprimar, conform voturilor
exprimate .
8.Probleme curente si diverse :
- cererea d.lui Toader Marius pentru acordarea unui ajutor de urgenta pentru achizitionarea
unor materiale de constructii . Se aproba acordarea unui ajutor in suma de 1000 (unamie) lei.
- cererea d.nei Munteanu Mihaela pentru acordarea unui ajutor de urgenta pentru
achizitionarea unor materiale de constructii . Se aproba acordarea unui ajutor in suma de 5000
(cinci mii) lei.
- se aproba prelungirea urmatoarelor contract de inchiriere : Dutu Vasile (apartament), Ene
Gheorghe (apartament), Mardale Dumitru (garaj) .
- se aproba prelungirea contractului de comodat al d.nei dr. Aradoaie Anamaria .
- se aproba inchirierea familiei Dutu Ana si Fanel a unei parti din imobilul fosta Gradinita nr. 2
Pogoanele .
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, astazi 30 septembrie 2016 .
Presedinte de Sedinta,

Secretar,

Consilier Tanase Lenuta

jr. Cotruta Valentino Adrian

