
1/31.01.2022

2/31.01.2022

3/31.01.2022

4/31.01.2022

5/31.01.2022

Anexa la adresa nr. 1833 /2022 privind Hotărârile C.L. al orașului Pogoanele

Numarul si
data hotararii

Denumire act administrativ

Organizarea rețelei școlare aunităților de învățământ
de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul
2022 - 2023

Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce
se vor efectua în anul 2022 cu benefciarii de ajutor social
Stabilirea situațiilor deosebite în care se afă 
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 modifcările si
completările ulterioare, pentru anul 2022.

Acordarea unui mandat special reprezentantului
UAT Pogoanele în Adunarea Generală Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa
și Mihăileșt în Asociație precum și aprobarea
retragerii comunei Cilibia

Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31
decembrie 2021
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13/31.01.2022

14/31.01.2022

15/31.01.2022

Validarea Dispoziției Primarului orașului Pogoanele nr.
645/2021 privind aprobarea virării unor credite în cadrul
aceluiași capitol bugetar 

Casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului
Teoretc Pogoanele
Actualizarea cuantumului taxei de salubrizare,
începând cu data de 01.01.2022
Acordarea normei de hrana pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului orașului Pogoanele în anul
2022

Aprobarea grilei de salarizare pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al Primarului orașului Pogoanele
începând cu 01 ianuarie 2022

Acordarea unui ajutor bănesc de urgență dnei  Ilie
Marcela

Alegerea președintelui de ședință februarie - aprilie
2022

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și funcționare pe
termen mediu și lung a Serviciului de Salubrizare din
orașul Pogoanele

Aprobare Plan de Urbanism Zonal pentru investția
construire și dotare cu echipament a unui spațiu
pentru spălătorie auto, benefciar SC Instal Markos
SRL Pogoanele 

Acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei
dlui Curte Florn


	Sheet1

