
 

Proces  Verbal 
încheiat astăzi 31 ianuarie 2023 

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 31 ianuarie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință dintre consilierii locali lipsesc dnii Buga Stelică și Mușătescu 
Gabriel, fiind prezenți primarul orașului Pogoanele și administratorul public. 
      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 UAT 
modificarea ordinii de zi, prin suplimentarea cu încă un proiect, respectiv  
aprobarea PUZ-ului SC First Look Solutions SRL. Supusă la vot ordinea de zi, cu 
modificări, a fost aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 
1. Proiect privind hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 

interes public pentru anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social. 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 în forma prezentată.  

2. Proiect privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele 
singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea 
unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023. 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 în forma prezentată.   

3. Proiect privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 



pentru anul 2023. 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 înființarea Serviciului de Asistență Comunitară și aprobarea  
Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Pogoanele pentru anul 2023. 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 aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 
Serviciului de Asistență Comunitară și Direcției de Asistență Socială a orașului 
Pogoanele. 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 aprobarea acordării normei de hrană pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Pogoanele în anul 2023. 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.   

7. Proiect aprobarea contului de execuție bugetară la 31 decembrie 2022. 
Proiectul a fost prezentat de către secretarul general orașului Pogoanele. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat 
cu unanimitate în forma prezentată.   

8. Proiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. 
Proiectul a fost prezentat de către primarul orașului Pogoanele, insistându-se în 
special asupra listei de investiții. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 
proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu unanimitate în forma prezentată.   

9. Proiect alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie –  
aprilie 2023. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general orașului 
Pogoanele. Pentru alegerea președintelui dna Grădină Maria îl propune pe dl 
Tudorel Vlad. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  
aprobării și aprobat cu unanimitate în forma prezentată.   

10. Proiect aprobarea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân  
al UAT Pogoanele. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general orașului 
Pogoanele. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  
aprobării și aprobat cu unanimitate în forma prezentată.   

11. Proiect aprobarea PUZ-ului SC First Look Solutions SRL. Proiectul a fost  



prezentat de către secretarul general orașului Pogoanele. Avizat favorabil de 
comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu 
unanimitate în forma prezentată.   

 
12. Probleme curente. 
- Se aprobă cu unanimitate prelungirea contractului de închiriere al Cîrlig 

Nicolae. 
- Se aprobă cu unanimitate prelungirea contractului de închiriere al Mușat  

Răzvan Dan. 
- Se aprobă cu unanimitate prelungirea contractului de închiriere al SC 

Compania de Apă SA Buzău. 
- Se aprobă cu unanimitate acordare aviz favorabil aviz drumuri locale  

cerință în certificatul de urbanism nr. 36/2022. 
 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 31 ianuarie 
2023. 
          
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      
                Consilier Valeriu Vasile                                        Valentino Adrian Cotruță 
 

 


