
Proces  Verbal 

încheiat astăzi 29 iulie 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 iulie a.c, orele 10.00, în sala de ședință a 

Primăriei orașului Pogoanele.   

      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 

      Participă la ședință 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 aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de  

colectat, transportat și sortat deșeuri reciclabile de la populație, instituții publice 

și agenți economic. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al 

orașului Pogoanele. Acesta arată că în mod corect denumirea și obiectul 

reglementat de către prezentul proiect îl reprezintă prețul pe tona de deșeu 

reciclat pe care salubristul o taxează și emite factura către Primăria Pogoanele,, 

acest preț, redus de la 1008,38 la 558,07 lei,  nu conduce la nici o modificare în 

ceea ce privește tarifele percepute populației, instituțiilor publice și agenților 

economici.   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 cu 12 voturi pentru 

abținându-se dnii consilieri Staicu Gheorghe, Ion Tudorel și Vasile Valeriu.  

2. 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 4 august 2022 

cu reluare în 5 august 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.   



3. 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 4 august 

2022 cu reluare în 5 august 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.   

4. Proiect privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 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.   

5. Proiect privind achitarea cotizației anuale către G.A.L. Ecoul Câmpiei 

Buzăului” la care orașul Pogoanele este membru asociat. 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 predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul 

Buzău”.  Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 

Pogoanele care arată că prezentul proiect este de fapt o este materializat 

printr-o hotărâre emisă în 2020, cu anumite modificări solicitate de către 

Compania Națională de Investiții. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 

proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

7. Proiect privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local 

Pogoanele pentru perioada august – octombrie a.c. Pentru alegerea 

președintelui de ședință dna Grădină Maria îl propune pe dl Ion Tudorel. Avizat 

favorabil de comisiile de specialitate, propunerea a fost supusă  aprobării și 

aprobatăcu unanimitate.   

 

8. Probleme curente. 

a) Aprobare de principiu, cu unanimitate, a cererii dnei Mogâldea 

Tudorița, de a achiziționa apartamentul deținut cu chirie, urmând a se proceda 

conform prevederilor legale – carte funciara, evaluare. 

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 29 iulie 2022. 

          
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      

                   Consilier Ionuț Buga                                        Valentino Adrian Cotruță 


