
 

Proces  Verbal 

încheiat astăzi 30 martie 2022 

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 30 martie 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 Stancu Sandu. 

      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, cu ordinea de zi. Se solicită de către secretarul general al orașului 

suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv aprobarea 

PUZ-ului solicitat de SC Agrounivers Daniela SRL. 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 aderării U.A.T. Pogoanele, ca membru 

susținător, la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău, 

precum și sprijinirea financiară și materială a acestei organizații de utilitate 

publică.  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 acordării/neacordării unui ajutor de 

urgență familiei dnei Crețu Marinela. Proiectul a fost prezentat de către 

secretarul general al orașului. S-a propus acordarea sumei de 2000,0 lei. Avizat 

favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat 

cu unanimitate, în forma prezentată.    

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării/neacordării unui ajutor de 

urgență familiei dnei Crețu Marius. Proiectul a fost prezentat de către secretarul 

general al orașului. S-a propus acordarea sumei de 3000,0 lei. Avizat favorabil de 



comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu 

unanimitate, în forma prezentată.   

4. Proiect privind aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația 

Județeană de Fotbal Buzău.  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 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 30 martie 

2022 cu reluare în 31 martie 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 de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar din 

patrimoniul  Liceului Tehnologic Pogoanele care sunt amortizate integral, au 

durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite. 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.   

7. Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 

15/2003, familiei Panghios Adrian Valentin. 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.   

8. Privind aprobarea aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind 

valoarea de vânzare a apartamentului situat in Pogoanele, str. Aleea Parcului 

nr.2, et.1,ap.4, județul Buzău și vânzarea acestuia către Butuceanu Elena. 

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.   

9. Proiect privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind  

valoarea de vânzare a apartamentului situat in Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu 

bl.1, et.2,ap.5, județul Buzău și vânzarea acestuia către Nica Ion. 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.   

10.  Proiect privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local în  

Comisia de evaluare a activității secretarului general în anul 2021. Proiectul a fost 

prezentat de către secretarul general al orașului. Pentru desemnarea membrilor 

din comisie dl Cazănoiu Marian îl propune pe dl Nenciu Ioan Eugen, iar dl Șerban 



Badea îl propune pe dl Buga Ionuț. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 

proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu unanimitate.   

11.  Proiect privind componența și organizarea grupului de lucru în vederea 

Identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirii situației 

persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea precum și stabilirii măsurilor de 

intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții 

decente de viață pentru persoanele vulnerabile. Proiectul a fost prezentat de 

către secretarul general al orașului. Supusă la vot propunerea a fost aprobată în 

unanimitate. Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate.   

12.  Proiect privind modificarea HCL nr. 66/2021 privind aprobarea 

organigramei și statutului de funcții. Proiectul a fost prezentat de către primarul 

orașului. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus 

aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

13.  Proiect privind aprobare Plan de Urbanism Zonal pentru investiția 

construire și dotare cu echipament a unui spațiu pentru spălătorie auto, 

beneficiar SC Agrounivers Daniela SRL Pogoanele. 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.   

14. Probleme curente. 

a) Aprobare, cu unanimitate, a cererii de prelungire contract închiriere 

Pentru familia reprezentată de Duțu Vasile. 

b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii de închiriere pentru Vlășceanu 

Cristina. 

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 30 martie 2022. 

          

 

      Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,          

Consilier Mircea Adrian Bădulescu                                   Valentino Adrian Cotruță 

 

 


