Proces Verbal
încheiat astăzi 31 martie 2020
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 31 martie a.c, începând cu orele 9.00, în sala
de ședință a Primăriei orașului Pogoanele.
Având in vedere starea de urgență instaurată pe teritoriul României din cauza
COVID 19 s-a stabilit de comun acord cu consilierii locali ca aceștia să nu se
prezinte toți odată, sa vină doar câte doi, în sala de ședințe, în sală aflându-se
permanent secretarul general al UAT și președintele de ședință, d.l Nenciu Ioan
Eugen.
Odată cu invitațiile consilierilor li s-a înmânat și materialele ședinței.
Astfel, pe parcurs ce se prezentau, consilierilor locali li s-a cerut aprobarea
pentru adăugarea unui nou proiect de hotărâre respectiv rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli, având în vedere Ordonanțele Militare care pun în sarcina
Primăriilor dezinfectarea străzilor, a parcurilor, locurilor publice, montarea de
dispersoare cu dezinfectant la scările blocurilor precum și acordarea de ajutoare
alimentare persoanelor și/sau familiilor izolate la domiciliu și persoanelor fără
venituri. Ori având în vedere necesitatea alocării unor sume consistente la
cheltuieli materiale și ajutoare de urgență se propune reducerea cheltuielilor de
investiții, respectiv amenajarea pieței Gorbaciov și asfaltarea terenurilor de
sport (Liceu și Spital).
La final s-a constatat și se confirmă de către președintele de ședință și
secretarul general al UAT că toți consilierii au fost prezenți, că au fost de acord
cu modificarea ordinii de zi și că au votat în unanimitate pentru la următoarele
proiecte de hotărâri:
- Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apă SA
Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 02 aprilie 2020
cu reluare în 03 aprilie 2020.
- Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă
SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 02 aprilie
2020 cu reluare în 03 aprilie 2020.
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
rectificarea nr. I, conform anexelor.

Toate proiectele au fost discutate și aprobate în comisiile de specialitate ale
consiliului local.
La punctul cu probleme curente. Toate cererile au fost aprobate în
unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 31 martie 2020.
Președinte de Ședință,
Consilier Nenciu Ioan Eugen

Secretar general al orașului Pogoanele,
jr. Cotruță Valentino Adrian

