
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 28 octombrie 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 28 octombrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      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 nr. 531/22.10.2021, cu ordinea de zi. Se solicită de către secretarul 
general suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv 
desemnarea unui reprezentant al CL Pogoanele în comisiile de concurs pentru 
ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți ai unităților de învățământ 
preuniversitar de pe raza UAT Pogoanele. 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 contului de execuție bugetară la 

data de 30 septembrie 2021. 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.   

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
32/28.05.2021 privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 146 din Anexa 
la HCL nr. 28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile de aparțin 
domeniului public al orașului Pogoanele. 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.   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 
2021 și a listei de investiții, rectificarea nr. 2. Proiectul a fost prezentat de către 
Secretarul general al orașului Pogoanele, care arată, conform raportului 
compartimentului de specialitate, ce sume s-au primit, unde s-au făcut economii 



și la ce capitole se vor cheltui aceste sume  și cum se vor modifică lista de 
investiții și achiziții. Proiectul de hotărâre, avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma 
prezentată.   

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022. Proiectul a fost prezentat de către 
Secretarul general al orașului Pogoanele. Proiectul de hotărâre, avizat favorabil 
de comisiile de specialitate. Pentru alegerea președintelui pentru următorul 
trimestru dna consilier Grădină Maria îl propune pe dl Șerban Badea. Supusă la 
vot propunerea, a primit votul unanim.    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor din 
satul Căldărăști, oraș Pogoanele și a unor sectoare de drum din orașul Pogoanele. 
Proiectul a fost prezentat de către Secretarul general al orașului Pogoanele, care 
precizează totodată că proiectul inițiat în luna august a.c. a primit aviz favorabil 
de la Comisia de atribuiri de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Județul 
Buzău. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus 
aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului orașului Pogoanele, dl  
Dumitrașcu Florin, în comisiile de examen la concursul pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat 
din orașul Pogoanele. 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.   
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 28 octombrie 
2021. 
 
               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,      
              Consilier Elena Tănase                                     Valentino Adrian Cotruță                   

 

 

 

        
 


