
 

Proces  Verbal 

încheiat astăzi 28 iunie 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 28 iunie 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 Sandu Stancu. 

      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. Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată în 

unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 

1. Proiect privind Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în 

temeiul Legii nr. 15/2003, familiei Jarcău Nicoleta Alexandra. Proiectul a fost 

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

favorabil de comisia numită special pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

15/2003 și de comisiile de specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot 

propunerea a fost votată în unanimitate.  

2. Proiect privind aprobarea participării UAT Pogoanele la programul Planul 

Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus 

– pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, 

pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire locuințe pentru tineri și de 

serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Pogoanele, județul 

Buzău”.  Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus 

aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

 



3. Probleme curente. 

a) Aprobare, cu unanimitate, a cererii SC  MCM PETROL SRL, urmând a se 

proceda conform prevederilor legale – carte funciara, caiet de sarcini, licitatie. 

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 28 iunie 2022. 

          
 

                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      

                   Consilier Ionuț Buga                                        Valentino Adrian Cotruță 

 

 


