
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 31 august 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 31 august a.c, orele 10.00, în sala de ședință a 
Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință sunt prezenți toți consilierii locali. 
      Participă la ședință și primarul orașului Pogoanele, dl Florin Dumitrașcu. 
      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 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

Pogoanele nr. 56 din 29 iulie 2022 privind predarea către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 
“C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș 
Pogoanele, județul Buzău”. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general 
al orașului Pogoanele, care arată că acesta a fost promovat urmare unor puncte 
de vedere emise de către Compania Națională de Investiții cu privire la forma și 
nu conținutul hotărârii inițiale.   Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de 
specialitate ale Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost votată cu 
unanimitate.  

2. Proiect acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în 
Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” în 
vederea aprobării prelungirii “Strategiei de dezvoltare a serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016 - 
2020”. 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 în Comisia de 
Concurs, proba interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile preuniversitare de stat, ce sa va desfășura în perioada iunie 
– octombrie 2022. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al 
orașului Pogoanele. În vederea desemnării reprezentaților, dl primar propune ca 
membru pe dl Căzănoiu Marian iar ca supleant pe dna Tănase Elena. Supuse la 
vot, ambele 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 atribuirea unui loc de casă, în temeiul Legii 15/2003, 
familiei  dlui Marin Viorel. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general 
al orașului Pogoanele, care arată ca familia respectivă îndeplinește condițiile 
cerute de lege și regulamentul local și are documentația completă. 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 Lefter Ionuț, acces la drum  

local cerință în certificatul de urbanism. 
b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii d lui Căldăraru Ionuț, acces la drum  

local cerință în certificatul de urbanism. 
c) Aprobare, cu unanimitate, a cererii SC First Look Solutions SRL, acces la  

drum local cerință în certificatul de urbanism. 
 

      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 31 august 2022. 
          
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      
                  Consilier Ion Tudorel                                        Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 


