
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 26 noiembrie 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 26 noiembrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      Participă la ședință și primarul orașului Pogoanele dl Florin Dumitrașcu. 
      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. 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 taxelor, impozitelor și cuantumul  

chiriilor pentru 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.   

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata taxelor și 
impozitelor locale restante la data de 31 octombrie 2021 de către persoanele 
fizice. 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 Planului anual de achiziții publice 
pentru 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.   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind 
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice” cu proiectul “CREȘTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA 
INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. 
RĂDULESCU - POGONEANU”. 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.   

5. Proiect de hotărâre 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  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021. 
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 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  20 decembrie 2021 cu reluare in 21 decembrie 2021. 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. Probleme curente. 
Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum 

local, cerință în Certificatul de Urbanism nr. 18/2021 emis de Primăria orașului 
Pogoanele. 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 26 noiembrie 
2021. 
 
               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,      
              Consilier Șerban Badea                                     Valentino Adrian Cotruță                  
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