
Proces  Verbal 
încheiat astăzi 31 octombrie 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 octombrie a.c, orele 10.00, în sala de ședință 
a Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință lipsește dnul consilier Buga Stelică. 
      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. Se solicită de către secretarul general al orașului 
Pogoanele suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri 
- modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UAT Pogoanele. 
- acordare/neacordare ajutor de urgență familiei dnei Socaciu Gina. 
- acordare aviz favorabil pentru deversarea apelor uzate menajere rezultate de 
pe raza comunei Padina în rețeaua publică de canalizare a orașului Pogoanele. 
- aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2022 – 2023. 
 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 pentru prelungirea contractului de gestionare a serviciului de 

salubrizare cu SC RER SUD SA, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv 
31.01.2023. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 
Pogoanele, care arată că acesta a fost promovat întrucât contractul de 
salubrizare cu SC RER SUD SA se apropie de final iar la nivelul Primăriei se 
lucrează la un nou caiet de sarcini pentru scoaterea la licitație a gestionării 
serviciului.   Acesta a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate ale 
Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost votată cu unanimitate.  

2. Proiect pentru aprobarea normelor de consum lunare de combustibil la 
autoturismele Primăriei 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.   

3. Proiect privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a UAT Pogoanele. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general 
al orașului Pogoanele care arată că această hotărâre este necesare pentru 
accesarea de fonduri europene respectiv achiziția unui utilaj pentru dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pogoanele. Avizat favorabil de 
comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu 
unanimitate, în forma prezentată.   

4. Proiect privind aprobarea implementării proiectului “Achiziție utilaj și 
accesorii pentru situații de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău” prin 
măsura 8/6B prin GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului. Proiectul a fost prezentat de 
către primarul orașului Pogoanele. Avizat favorabil de comisiile de specialitate, 
proiectul a fost supus  aprobării și aprobat cu unanimitate, în forma prezentată.   

5. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
reprezentată de dl Manea Laurențiu Ștefan. Proiectul de fost prezentat de către 
secretarul general al orașului. Pentru stabilirea cuantumului ajutorului s-au făcut 
două propuneri, una a dlui consilier Dumitru Constantin, care a propus să-i fie 
acordată suma de 5000 lei și una a dnei consilier Grădină Maria, care a făcut o 
propunere generală, pentru toate cererile din această ședință, respectiv suma 
de 3000 lei, cu excepția cererii d.nei Marin Vasilica căreia i se poate aproba 
decontarea biletelor de transport pe ruta Pogoanele – Buzău și retur, pentru un 
adult și minorul aflat în plasament și care are nevoie de tratament de 
specialitate. Supusă la vot propunerea dlui Dumitru Constantin a fost votată de 
trei consilieri, respectiv Dumitru Constantin, Staicu Gheorghe și Ion Tudorel. 
Supusă la vot propunerea dnei Grădină Maria a fost votată de un număr de 11 
consilieri, cei trei anteriori enunțați fiind considerați ca abținându-se. Proiectul 
de fost avizat favorabil de Comisia de specialitate. 

6. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
reprezentată de dna Marin Vasilica. Proiectul de fost prezentat de către 
secretarul general al orașului. Conform propunerii anterioare s-a supus la vot 
acordarea ajutorului reprezentant de contravaloarea sumei rezultate în urma 
transportului minorului însoțit de un adult pe ruta Pogoanele – Buzău și retur, 
pentru perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023, cu condiția depunerii lunare 
a cererii însoțită de documente justificative (biletele de transport). Supusă la vot 
propunerea a fost adoptată cu unanimitatea prezentă. Proiectul de fost avizat 
favorabil de Comisia de specialitate. 

7. Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  



reprezentată de dna Popa Izabela Marinela. Proiectul de fost prezentat de către 
secretarul general al orașului. Conform propunerii anterioare s-a supus la vot 
acordarea sumei de 3000 lei. Supusă la vot propunerea a fost adoptată cu 
unanimitatea prezentă. Proiectul de fost avizat favorabil de Comisia de 
specialitate. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30  
septembrie 2022. Întreaga documentație a fost la dispoziția consilierilor locali. 
Proiectul a fost prezentat de secretarul general al orașului. Proiectul are avizul 
favorabil al Comisiilor de specialitate. Supus votului proiectul a fost adoptat cu 
unanimitate. 

9. Proiect privind atribuirea unui loc de casă, în temeiul Legii 15/2003, 
familiei  dlui Hampu Cristi. 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.   

10. Proiect privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului de venituri și 
cheltuieli. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 
Pogoanele. Întreaga documentație a fost la dispoziția consilierilor locali. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus  aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

11. Proiect privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
noiembrie 2022 – ianuarie 2023. Proiectul a fost prezentat de către secretarul 
general al orașului. Pentru alegerea președintelui de ședință d.na consilier 
Grădină Maria îl propune pe dl Vasile Valeriu. Supusă la vot propunerea a fost 
adoptată cu unanimitate. Proiectul de hotărâre a avut avizele Comisiilor de 
specialitate.  

12.Proiect privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei  
reprezentată de dna Socaciu Gina. Proiectul de fost prezentat de către secretarul 
general al orașului. Conform propunerii anterioare s-a supus la vot acordarea 
sumei de 3000 lei. Supusă la vot propunerea a fost adoptată cu unanimitatea 
prezentă. Proiectul de fost avizat favorabil de Comisia de specialitate. 

13.Proiect privind acordarea/neacordarea avizului favorabil solicitării SC  
Compania de Apă SA Buzău pentru aprobarea deversării apelor uzate menajere 
rezultate din comuna Padina în rețeaua publică de canalizare a orașului 
Pogoanele. Proiectul de fost prezentat de către secretarul general al orașului. 
Conform adresei solicitantului acesta și-a asumat obligația ca în etapa a doua a 
proiectului să se elaboreze un studiu de soluție și pentru sistemul de canalizare 



din satul Căldărăști. Primarul orașului Pogoanele ia cuvântul și arată ca satul 
Căldărăști va beneficia de sistem de canalizare pe această structură propusă în 
prezent de către Compania de Apă Buzău. Supusă la vot propunerea a fost 
adoptată cu unanimitatea prezentă. Proiectul de fost avizat favorabil de Comisia 
de specialitate. 

14.Proiect privind aprobarea burselor elevilor pentru anul școlar 2022 - 2023. 
Proiectul de fost prezentat de către secretarul general al orașului care precizează 
că sumele de bani necesare sunt virate de la bugetul de stat prin intermediul 
Inspectoratului Școlar Județean. Supusă la vot propunerea a fost adoptată cu 
unanimitatea prezentă. Proiectul de fost avizat favorabil de Comisia de 
specialitate. 
 

1. Probleme curente. 
a) Aprobare, cu unanimitate, a cererii dnei Mârț Marinela, acces la drum  

local cerință în certificatul de urbanism. 
b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii SC Like Consulting SRL, acces la  

drum local cerință în certificatul de urbanism. 
 

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


