
Proces  Verbal 

încheiat astăzi 30 septembrie 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 30 septembrie 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 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 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 Primăriei, 

suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre -  privind stabilirea 

locației unde populația orașului Pogoanele poate debarasa fără plată deșeuri din 

hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice lemn, textile, ambalaje, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și 

deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, cât și deșeuri periculoase, 

respectiv la capitolul probleme curente – doua cereri de acces la drum local, 

depuse de către două societăți comerciale, cerințe în certificatele de urbanism. 

Supusă la vot noua ordine de zi, completată, a fost aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 

1. Proiect pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T.  

Pogoanele, rectificarea nr. 1/2022. Proiectul a fost prezentat de către 

secretarul general al orașului Pogoanele, care prezintă modificările produse în 

bugetul local, inclusiv în lista de investiții, urmare gradului de încasare și 

disponibilului existent.   Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de 

specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost votată cu 

unanimitate.  

2. Proiect privind stabilirea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și  



personalul contractual, începând cu data de 1 septembrie 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 desemnarea reprezentanților Consiliului local Pogoanele în  

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ. Proiectul a fost prezentat 

de către secretarul general al orașului Pogoanele. În vederea desemnării 

reprezentaților, pentru Liceul Tehnologic,  dl primar îl propune ca membru pe dl 

Tudorel Vlad, dl Ionuț Buga îl propune pe dl Șerban Badea, iar dl Șerban Badea 

pe dl Vasile Valeriu, pentru Liceul Teoretic, dl primar îl propune pe dl Căzănoiu 

Marian, dl Ionuț Buga pe dna Tănase Elena, iar dl Căzănoiu pe dl Nenciu Ioan 

Eugen. Supuse la vot, per ansamblu, propuneri au fost votate cu unanimitate. 

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

aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

4. Proiect privind stabilirea locației unde populația orașului Pogoanele 

poate debarasa fără plată deșeuri din hârtie și carton, sticlă, metal, materiale 

plastice lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și 

mobilă, cât și deșeuri periculoase. Proiectul a fost prezentat de către secretarul 

general al orașului Pogoanele, care arată ca stabilirea acestei locații este cerută 

prin legislația specifică, fiind de altfel și o recomandare în acest sens a Gărzii de 

Mediu Buzău. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  

aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

5. Probleme curente. 

a) Aprobare, cu unanimitate, a cererii d lui Oprea Viorel, închiriere teren 

în vederea amplasării unei magazii ușoare pentru depozitat lemne de foc. 

b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii d lui Olenici Viorel, prelungire  

contract închiriere. 

c) Aprobare, cu unanimitate, a cererii SC Ion Iacob SRL, acces la drum  

local cerință în certificatul de urbanism. 

d) Aprobare, cu unanimitate, a cererii SC Agrozah 2005 SRL, acces la  

drum local cerință în certificatul de urbanism. 

 

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

2022. 

          

                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      

                  Consilier Ion Tudorel                                        Valentino Adrian Cotruță 


