
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 28 februarie 2023 

în ședință 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 28 februarie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali, fiind prezent și administratorul 
public. 
      Consilierilor locali li s-a înmânat la ședință proiectele de hotărâri precum și 
referatele, expunerile de motive și alte documente aferente precum și procesul 
verbal al ședinței anterioare a Consiliului local. 

Se solicită aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, aprobare venită 
cu unanimitatea prezenta, acesta conținând toate discuțiile și acoperind toate 
aspectele referitoare la desfășurarea ședinței. 
      Se dă citire, de către președintele de ședință Dispoziției Primarului orașului 
Pogoanele, cu ordinea de zi. Se solicită de către secretarul general al UAT 
modificarea ordinii de zi, prin suplimentarea cu încă un proiect, respectiv 
acordarea unui ajutor de urgență familiei Crețu Paulian-Lucian și Crețu Marinela. 
Supusă la vot ordinea de zi, completată,  a fost aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 

1. Proiect privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară “Progaz Buzău 2020”. Proiectul a fost prezentat de 
către secretarul general al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de 
comisiile de specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost 
votată cu unanimitate în forma prezentată.  

2. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
dnei Cășaru Ileana. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general  
al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate 
ale Consiliului local. A fost  supusă discuției propunerea de a i se acorda un ajutor 
constând în decontarea biletelor de autobuz, decontare lunară pentru anul în 
curs, incepând cu luna februarie a.c., pentru maxim două persoane (adult, 
minor). Supusă la vot propunerea a fost votată cu unanimitate în forma 
prezentată.  

3. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
dnei Merișan Laura Tina. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general  



al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate 
ale Consiliului local. A fost  supusă discuției propunerea de a  se amâna discuția, 
la o ședință ulterioară, întrucât nu sunt date de identificare a valorii ajutorului 
solicitat (cât costă un elevator). Supusă la vot propunerea a fost votată cu 
unanimitate în forma prezentată. 

4. Proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 2/2023 privind  

stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile 

de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de 

urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023. Proiectul a fost 

prezentat de către secretarul general al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat 

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot 

propunerea a fost votată cu unanimitate în forma prezentată.  

5. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
dnei Nica Mariana . Proiectul a fost prezentat de către secretarul general  
al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate 

ale Consiliului local. A fost  supusă discuției propunerea de a i se amâna 

acordarea ajutorului pentru a identifica mai bine de către reprezentanții 

Primăriei necesarul solicitat. Supusă la vot propunerea a fost votată cu 

unanimitate în forma prezentată. 

6. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
dnei Crețu Paulian-Lucian și Crețu Marinela. Proiectul a fost prezentat de către 
secretarul general al orașului Pogoanele. A fost  supusă discuției propunerea de 
a i se amâna întrucât solicitanta a mai avut o cerere de ajutor de urgență în 
ultimul an și nu se justifică. Supusă la vot propunerea a fost votată cu 
unanimitate în forma prezentată. 

7. Probleme curente: 
a. Prelungire contract închiriere Constantin Nicolaie, aprobat cu  

unanimitate. 
b. Acordare aviz acces drum local SC RCS&RDS SA, cerință în certificatul de  

urbanism nr. 40/2022, aprobat cu unanimitate. 
c. Acordare aviz acces drum local Nicolaie Marius si Nicolaie Elena, cerință  

în certificatul de urbanism nr. 4/2023, aprobat cu unanimitate. 
d. Acordare aviz acces drum local SC Santana Prodcom SRL, cerință  

în certificatul de urbanism nr. 39/2022, aprobat cu unanimitate. 
e. Acordare aviz acces drum local Necula Marian, cerință în certificatul de  

urbanism nr. 31/2022, aprobat cu unanimitate. 



f. S-a înmânat consilierilor raportului de activitate în anul 2022 al Poliției 
 Locale Pogoanele. 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 28 februarie 
2023. 

 

 

                Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      

                Consilier Vlad Tudor                                        Valentino Adrian Cotruță 


