
Proces  Verbal

încheiat astăzi 30 septembrie 2021

în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

    

      Ședința ordinară a Consiliului local se desfășoară la data și ora stabilită pe

ordinea de zi respectv în data de 30 septembrie a.c, orele 11.00, 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 motve și alte documente aferente,

precum și procesul verbal al ședinței anterioare a Consiliului local.

      Se dă citre, de către președintele de ședință Dispoziției Primarului orașului

Pogoanele nr. 489/23.09.2021, cu ordinea de zi. Supusă la vot ordinea de zi a

fost aprobată în unanimitate. 

Se solicită aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, aprobare

venită cu unanimitatea prezenta, acesta conținând toate aspectele necesare și

legale.

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințării unor rampe pentru 

depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor rezultate din construcții și

demolări. Proiectul a fost prezentat de către Secretarul general al orașului

Pogoanele. Acesta survine urmare controalelor și recomandărilor Gărzii de

Mediu dar și Agenției pentru Protecția Mediului. Proiectul de hotărâre, avizat

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

unanimitate, în forma prezentată.  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local

Pogoanele în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ.  Proiectul

a fost prezentat de către Secretarul general al orașului Pogoanele. Pentru

validarea și desemnarea consilierilor în consiliile de administrație dl primar

propune ca votarea să se efectueze pentru tot grupul și propune face

următoarele propuneri, pentru Liceul Tehnologic pe Șerban Badea, Vasile

Valeriu și Buga Stelică iar pentru Liceul Teoretc pe Grădină Maria, Tănase Elena



și Nenciu Ioan Eugen.  Supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate.

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectfcării bugetului local pe anul 

2021 și a listei de investții, rectfcarea nr. 1. Proiectul a fost prezentat de către

Secretarul general al orașului Pogoanele, care arată, conform raportului

compartmentului de specialitate, ce sume s-au primit, unde s-au făcut

economii și la ce capitole se vor cheltui aceste sume. Proiectul de hotărâre,

avizat favorabil de comisiile de specialitate, a fost supus aprobării și aprobat cu

unanimitate, în forma prezentată.  

4. Proiect de hotărâre aprobarea Contractului cadru pentru acoperirea

costurilor nete de gestonare a deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT

Pogoanele. Proiectul a fost prezentat de către Secretarul general al orașului

Pogoanele. Proiectul de hotărâre, avizat favorabil de comisiile de specialitate, a

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

5. Probleme curente:

- Se acordă aviz acces drum local, cerință în Certfcatul de urbanism 

nr.3/2021, ttular SC First Look Solutons SRL.

- La cererile pentru materialele de construcție rezultate în urma demolării

Grădiniței din satul Căldărășt, având în vedere că pentru ușile rezultate, în

număr de 3 au fost mai multe cereri s-a hotărât ca acestea să fe atribuite câte

una pentru fecare solicitant.

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 30 septembrie

2021.

               Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,     

              Consilier Elena Tănase                                     Valentno Adrian Cotruță       


