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COMUNA COJASCA

PRIMAR
Adresa: Strada principald 

nr.27 7, Tel/Fax: 024567 | 5 65
emai I primar@prilna{iagoj aqca,rq

privind convocarea consniu,r, ,r?'jT'.JIH., cojasca , judefur Dambovita,
in gedin{tr extraordinari in data de 20.ri.2020,-drere l5oo

Primarul comunei cojasca, judepl Ddmbovila - domnul Gheorghe victor,
Avind in vedere :

-prevederile ordinuluiw.602 din 28.10,2020 emis de Prefectul Judetulului Dambovita;
-prevederile art.l33 alin.(2) lit. "a.' qi art.l34 alin.(l) lit. ',a,,alin.(3) lit.iib,, din
oUG nr'5712019 privind Codul administrativ cu modificarile si comptetarile ulterioare;

in temeiul dispoziliilor art.l96 alin. (l) lit."b" din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modifi carile si completarile ulterioaie.

DISPUNE:
Art'l Depunerea jur6mdntului de cltre consilierii supleanli declarafi aleqi , ale c6ror mandate
au fost validate de judecdtorie;

-Radu Dumitru- pSD(supleant);

-Roman Marian-PSD-(supleant) 
;

-Leanca Nelu-PNL(supleant);

Art.2(1) Se convoaci Consiliul Local al comunei Cojasca, in gedinfa extraordinard , pentru
data 20.ll.2ozo,ora 1500, in sediul cdminului culturaiCojasca cu urmatoarea ordine de zi:
l'Proiect de hotardre privind aprobarea componenlei comisiilor de specialitate ale Cr:nsiliului
Local al comunei Cojasca , judelul Ddmbovila.
2. Proiect de hotarare privind alegerea preqedintelui de qedinl6 al Consiliului local al comunei
Cojasca, judetul Dambovita.
3. Proiect de hot6rdre privind acordarea ajutorului de urgenfr
decesul fiicei Roman Daniela ( COVID l9),
4. Proiect de hotrrare privind acordarea ajutorului de urgentd
decesul mamei Caraian Dumitra ( COVID l9).

(4) Consilierii locali care doresc sI formuleze
pot depune aceste amendamente la secretarul

20.1 1.2020 orele I 5.00.

Art.2.Cu ducerea la indeplj
Cojasca.

PRIMA
Gheorghe

doamnei R6ducanu Victoria pentru

domnului Caraian Mihail pentru

amendamente la proiectul de hotar6re iniliat
general al comunei pdnd cel tdrziu data de

ozilii rlspunde secretarul general al comunei

Avizat pentru

Secretar general

(2) Materialele ce se pun la dispozilia consilierilor locali sunt: Referatul de aprrobare qi
proiectul de hotardre redactate de iniliator cu sprijinul secretarului qi al aparltului de
specialitate , precum qi raportul de specialitate al compirtimentului de resort
(3) Ordinea de zi vafi adusd la cunoqtin{a consilierilor pe bazd, de convocator qi invitalie,
intocmite de primarul comunei Cojasca , prin grija secietarului general al comunei qi la
cunoqtin{a locuitorilor prin afigarea anuntului , la panoul de afiqaj din incinta prim6riei qi pe
siteu-ul institu[iei.
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