
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 20 decembrie 2022 

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 20 decembrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali, primarul orașului Pogoanele și 
administratorul public. 
      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 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 retragerea proeictului de hotărâre privind 
aprobarea PUZ-ului SC First Look Solutions SRL. Supusă la vot ordinea de zi, cu 
modificări, a fost aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 
1. Proiect privind rectificarea nr. 4 a bugetului de venituri și cheltuieli al  

orașului Pogoanele. 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.  

2. Proiect privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea  
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul 
Pogoanele este membru asociat. 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.   

3. Proiect privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023.  
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.   

4. Proiect privind aprobarea Planului de Achiziții Publice pentru anul 2023. 



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 aprobarea punerii la dispoziția Companiei de Apă SA Buzău a 
terenului – domeniu public al UAT Pogoanele pentru realizarea proiectului 
“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în 
localitatea Padina, județul Buzău”. Proiectul a fost prezentat de către primarul 
orașului Pogoanele. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost 
supus  aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

6. Proiect aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului  
“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în 
localitatea Padina, județul Buzău”, proiect implementat de Compania de Apă SA 
Buzău. Proiectul a fost prezentat de către primarul orașului Pogoanele. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

7. Proiect aprobarea aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 
din zona de competență a Comitelului local pentru situații de urgență al orașului 
Pogoanele. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general orașului 
Pogoanele. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  
aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

8. Probleme curente. 
- Se aprobă cu unanimitate prelungirea contractului de comodat al SC 

Remedica 9 Pogoanele SRL. 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 20 decembrie 
2022. 
          
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      
                Consilier Valeriu Vasile                                        Valentino Adrian Cotruță 
 

 


