
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 29 noiembrie 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 noiembrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință lipsește dnul consilier Buga Stelică. 
      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 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 5 decembrie 
2022 cu reluare în 6 decembrie 2022. Proiectul a fost prezentat de către 
secretarul general al orașului Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de 
comisiile de specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost 
votată cu unanimitate.  

2. 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 5 decembrie 
2022 cu reluare în 6 decembrie 2022. Acesta a fost avizat favorabil de comisiile 
de specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost votată cu 
unanimitate în forma prezentată.   

3. Proiect privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului de venituri și 
cheltuieli. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 
Pogoanele. Întreaga documentație a fost la dispoziția consilierilor locali. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

4. Proiect privind desemnarea echipei mobile pentru intervenții de urgență  



în domeniul prevenirii si combaterii violenței domestice. Proiectul a fost 
prezentat de către secretarul general al orașului Pogoanele, care propune ca pe 
langa persoanele nominalizate in proiect sa fie adaugat si un reprezentant al 
Politiei Locale respectiv dna Munteanu Dorina. Întreaga documentație a fost la 
dispoziția consilierilor locali. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 
proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

5. Proiect privind aprobarea și însușirea Protocolului de colaborare încheiat 
cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii 
MMSS – SII MMSS”, cod MySmis130963. Proiectul a fost prezentat de către 
secretarul general al orașului Pogoanele. Întreaga documentație a fost la 
dispoziția consilierilor locali. 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 29 noiembrie 
2022. 
          
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      
                Consilier Valeriu Vasile                                        Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 

 

 

 

 


