Proces Verbal
încheiat astăzi 31 iulie 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 iulie a.c, orele 9.00, în sala de ședință a
Primăriei orașului Pogoanele.
La ședință sunt prezenți toți consilierii precum și administratorul public, d.l
Stancu Sandu.
Președintele de ședință prezintă consilierilor ordinea de zi, conform
dispoziției. Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu unanimitatea prezentă.
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.
Se dă citire proiectelor de hotărâre, în ordine cronologică, de către secretarul
general al orașului, dupa cum urmează:
1. Proiect privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al
bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2020.
Proiectul de hotărâre prezentat de secretarul general al orașului, avizat
favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului local, a fost supus aprobării
și votat cu unanimitatea de voturi prezentă.
2. Proiect privind înregistrarea UAT Pogoanele în Sistemul Național Electronic
de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.
Proiectul de hotărâre prezentat de secretarul general al orașului, avizat
favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului local, a fost supus aprobării
și votat cu unanimitatea de voturi prezentă.
3. Probleme curente.
- Prezentarea minutei încheiata în data de 22.07.2020 cu SC First Look
Solutions care conține o prezentare a situației de fapt la această dată.
- Solicitarea SC Electrica de prelungire a contractului de închiriere, pana la

31 decembrie a.c., pentru funcționarea punctului de lucru de pe raza orașului
Pogoanele – se aprobă în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 31 iulie 2020.
Președinte de ședință,
Consilier Ioan Staicu Gheorghe

Secretar general al orașului Pogoanele,
Valentino Adrian Cotruță

