
Proces  Verbal 

încheiat astăzi 15 decembrie 2021 

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 15 decembrie a.c, orele 10.00, 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, dl 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 un proiect de hotărâre, respectiv aprobarea 

stingerii unui debit prin compensare cu SC Marius & Cornel Gold SRL. 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 de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul  

2021, rectificarea nr. 3. 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.   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la serviciul de salubrizare 

începând cu 01.01.2022. 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 aprobarea organigramei și statului de funcții al  

Primăriei orașului Pogoanele începând cu 01.01.2022. 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 de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea raportului de  



expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. 

Libertății bl. 4 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei 

d.lui Marcu Gabriela Clementina, titularul contractului de închiriere. 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 de hotărâre privind stingerea prin compensare a debitului in sumă  

de 5082 lei al SC Marius & Cornel Gold SRL, debit reprezentând chirie restantă a 

societății către UAT Pogoanele, care se compensează cu contravaloarea 

îmbunătățirilor pe care societatea le-a efectuat la imobilul pe care l-a avut în 

chirie. 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. Probleme curente. 

a) Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum 

local, cerință în Certificatul de Urbanism nr. 19/2021 emis de Primăria orașului 

Pogoanele – aviz favorabil cu unanimitate. 

b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii de prelungire contract comodat SC 

Remedica 94 SRL. 

c) Aprobare, cu unanimitate, a cererii de prelungire contract închiriere 

pentru familia reprezentată de dl Constantin Nicolae. 

 

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 15 decembrie 

2021. 

 

               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,      

              Consilier Șerban Badea                                     Valentino Adrian Cotruță                  

 

      
 

 


