
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 

                 P R O I  E C T    D E    H O T Ă R Â R E NR. 71/2022 
                         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. 

                                                                                                        
                                                                                                        Avizat Secretar general, 

                                                                                                        Valentino Adrian Cotruță 
 
 

        Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
  Având in vedere: 
- raportul dlui Stancu Sandu, administrator public al orașului Pogoanele, înregistrat sub 

nr. 27258 / 19.10.2022; 
- apelul de selecție pentru sMăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în  

cadrul strategiei de dezvoltare locală parte a măsurii 8/6B “Sprijin pentru Dezvoltarea Rurală 
în teritoriul GAL ECB”. 

- 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 aprobă implementarea proiectului „Achiziție utilaj și accesorii pentru situații 
de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău” prin măsura 8/6B “Sprijin pentru Dezvoltarea 
Rurală în teritoriul GAL ECB” pentru sMăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea Acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” prin GAL – Ecoul Câmpiei Buzăului, denumit în 
continuare Proiectul. 

Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului (data recepției). 

Art.4. Numărul locuitorilor și operatorilor economici deserviți de Proiect sunt de 7357. 
Art.5. Caracteristicile tehnice ale Proiectului „Achiziție utilaj și accesorii pentru situații 

de urgență în orașul Pogoanele, județul Buzău”, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Reprezentantul legal al UAT Pogoanele este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credit. 



Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT 
Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin.  

 Art.8. 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, 
Primarul orașului Pogoanele, 

Ing. Florin Dumitrașcu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


