
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 14 februarie 2022 

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 14 februarie a.c, orele 11.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      Participă la ședință primarul orașului Pogoanele dl Florin Dumitrașcu și 
administratorul public, Stancu Sandu. 
      Consilierilor locali li s-a înmânat odată cu invitația 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 aspectele necesare și legale. 
      Se dă citire, de către președintele de ședință Dispoziției Primarului orașului 
Pogoanele, cu ordinea de zi. Se solicită de către secretarul general al orașului 
suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri, proiect privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr.28/2020 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului 
Buzău a imobilului cu destinația de ”Centru de asistență medico-socială 
Pogoanele” respectiv proiect privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director 
ale unităților de învățământ. Supusă la vot ordinea de zi, cu completări, a fost 
aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 
1. Proiect privind aprobarea bugetului local al orașului Pogoanele pentru 

anul 2022. Proiectul a fost prezentat de către primarul orașului. S-a prezentat în 
amănunt toate propunerile cu investițiile. La solicitarea dnei consilier Grădină 
Maria primarul orașului arată că pentru susținerea echipelor de fotbal s-a propus 
suma de 55.000 lei. Dl consilier Staicu Gheorghe solicită să se ia în calcul și 
parcarea din spatele blocului nr. 1 de pe strada Nicolae Bălcescu. Avizat favorabil 
de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu 
unanimitate, în forma prezentată.   

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de achiziții pe anul 2022. 
Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului. Avizat favorabil 
de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu 
unanimitate, în forma prezentată.   



3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor 
Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la 
ședința din 3 martie 2022 cu reluare în 4 martie 2022. Proiectul a fost prezentat 
de către secretarul general al orașului. Avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma 
prezentată.   

4. 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 3 martie 
2022 cu reluare în 4 martie 2022. Proiectul a fost prezentat de către secretarul 
general al orașului Pogoanele. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 
proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

5. Proiect privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale în  
anul 2022. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului. 
Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și 
aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

6. Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele 
nr.28/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele 
în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de ”Centru de 
asistență medico-socială Pogoanele”. Proiectul a fost prezentat de către 
secretarul general al orașului. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 
proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local în comisiile de concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor de directori ai 
unităților de învățământ. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al 
orașului. Dl consilier Bădulescu Mircea Adrian îl propune pe dl Căzănoiu Marian. 
Supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate. Proiectul a fost avizat 
favorabil de comisiile de specialitate.   
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 14 februarie 
2022. 
 
               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,            
Consilier Mircea Adrian Bădulescu                                  Valentino Adrian Cotruță                  
 

 

 


