
R O M Â N I A 
 JUDEȚUL   BUZĂU 

  ORAȘUL  POGOANELE 
   CONSILIUL LOCAL, 

 
         P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E NR. 32 

privind componența și organizarea grupului de lucru în vederea identificării 
așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și 
imobilelor cuprinse în acestea precum și stabilirii măsurilor de intervenție pentru 

îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru 
persoanele vulnerabile 

                                           
                                                                                                          Avizat Secretar general, 
                                                                                                      Jr. Valentino Adrian Cotruță 
 
 Consiliul local Pogoanele, județul Buzău; 
 Având în vedere: 
- referatul secretarului general al orașului Pogoanele, înregistrat sub nr. 4695/23.03.2022. 
- prevederile adresei nr. 2523/2022 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la Primăria orașului 
Pogoanele sub nr. 45/16.02.2022. 
- prevederile art. 38 ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 
- prevederilor art. 129, art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
                                                                           H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
             Art. 1. Se organizează grupul de lucru al UAT Pogoanele în vederea identificării așezărilor 
informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare în următoarea componență: 

- Primar, Florin Dumitrașcu – președinte 
- Insp. Lică Liliana Daniela 
- Insp. Beșleagă Mariana 
- Expert pentru romi, Merișan Paul 
- Cons. Juridic Iordache Bianca 
- Marius Răileanu, Poliția Locală 
- Niculescu Oglinzanu Gheorghe Viorel, reprezentant societatea civilă 
- Arădoaie Gabriel, reprezentant societatea civilă  

   Art. 2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 

                                               Inițiator, 
                             Primar, ing. Florin Dumitrașcu 


