
 
 

Proces  Verbal 
încheiat astăzi 29 aprilie 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 29 aprilie a.c, orele 9.00, în sala de ședință a 
Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      Participă la ședință primarul orașului Pogoanele dl Florin Dumitrașcu. 
      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 orașului 
suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre, respectiv  
acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea 
exercitării drepturilor de acționar la ședința din  31 mai 2022 cu reluare in 2 iunie 
2022 si acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în 
vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din  31 mai 2022 cu reluare 
in 2 iunie 2022. 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 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 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 aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul 
Legii nr. 15/2003, familiei Golea Lucian Mihăiță și Golea Radiana. Proiectul a fost 
prezentat de către secretarul general al orașului. Avizat favorabil de Comisia de 



aplicare a Legii 15/2003 și de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus 
aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

3. Proiect de hotărâre aprobarea modelului precum și încheierii unui 
contract privind constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului 
pe proprietatea publică și privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, 
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau 
a elementelor sau infrastructură necesare acestora, încheiat cu Orange Romania 
SA. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului, care a 
precizat că solicitarea Orange Romania SA este făcută de mai mult timp, însă 
conducerea Primăriei în urma analizării acesteia a propus ca avizul să se acorde 
doar în urma unor modificări ale proiectului, în sensul înlocuirii stâlpilor din 
compozit, stâlpi pe care beneficiarul urma să-și instaleze cabluri pentru internet, 
cu stâlpi din beton, pe care poate fi amplasate și cabluri pentru iluminat public, 
fără a fi percepute taxe. Aceasta solicitare din partea Primăriei a fost analizată și 
aprobată de către Orange și refăcut proiectul.  Avizat favorabil de comisiile de 
specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma 
prezentată.   

4. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – 
iulie a.c..  Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 
Pogoanele. Pentru alegerea președintelui dl consilier Șerban Badea l-a propus pe 
dl consilier Buga Ionuț. Supusă la vot propunerea a fost votată în unnimitate.  

5. Proiect 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 31 mai 2022 
cu reluare în 2 iunie 2022. 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.   

6. Proiect 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 31 mai 2022 cu 
reluare în 2 iunie 2022. 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.   

7. Probleme curente. 
a) În ceea ce privește rapoartele de activitate pe anul 2021 nu au fost 

obiecțiuni sau neclarități. 
b) Aprobare, cu unanimitate, a avizului de acces la drum local pentru 

Orange Romania SA, certificatul de urbanism nr. 13/2020. 



c) Aprobare, cu unanimitate, a avizului de acces la drum local pentru 
Chiric George, certificatul de urbanism nr. 18/2021. 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 29 aprilie 2022. 
          
 
      Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,          
Consilier Mircea Adrian Bădulescu                                   Valentino Adrian Cotruță 
 

 


