
ROMANIA
JIlDETUL nAunovr1

COMI"]NA CO.IASCA
CONSII,IUL LOCAI,

Adresa: Strada Principala nr.Z77,l'el/Fax: 024567 l565
emai I prim4r@primiliacoj asqa, ro

PROCES - VERBAL
incheiat azi 25.05.2020

In conformitate cu art. 134, alin.(l), din oUG nr 57 12019, privind coclul Administrativ si
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului l,ocal, d-na Secretar general comuni

'jr.CirstinaMariafaceprezentaEi constatacadinnumdrul total de l5 consiliiri suntprezenli
la 9edin16 l3 consilieri locali (Badea Dumitru, Prunescu Mihaela, Ungureanu Gireorghe
Cristinel, Eftimie Ion, Stoica Alexandru, Petre Jeanina Loredana, MeltLde petre, Obrete
Nicolae, Micu Nicolae, Bamboi Marcel, Leanca Ion, Ndvrdpescu Mihai, Radu Dunitru )
lips[ ( Micu f)aniel, , Lipan Nicolae) , fiind intrunit cvorumul necesar pentru aprrobarea
proiectelor de hotar6ri de pe ordinea de zi .

La lucrdrile gedinlei participd doamna , .ir. Cirstina Maria secretar general cr)srurd.,
cllin Nicolae adminitrator public, doamna Bindooiu Mihaela contabil
Lucrdrile gedinfei Consiliului l,ocal Cojasca astdzi 25.,05.2020 au fost organizate in fata
cdminului cultural Cojasca cu pastarea distangei de 2 metri qi cu masc6 u.u.ui-, prevede legea
datorita pandemiei .

D-na secretar general comunl , jr. Cirstina Maria aratd cd gedin[a a fost convocatd
conform DISPOZITIEI Primarului nr.388119.05.2020 ora 1800 , conform ar-.t34alin.( ) lit.a)
din OUC nr 57 12019, privind Codul Administrativ qi este legal constituita fiind prezenti l3
consilieri locali .

Convocarea consilierilor locali s-e facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general comund arati cE, in conformitate cu art.
123, alin.( l) din O.U.G. nr 5712019 privind Codul Administrativ, preqedinte de gedintd ales este
domnul consilier local Badea Dumitru .

De asemenea secretarul general al comunei supune spre aprobare
procesul verbal al qedinla din data de 30.04.2020.
Domnul presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa

Consiliului [-ocal Cojasca

sedinta ordinard de azi^

consenrnate in

, supune spre

25.05.2020.

Domnul pregedinte de gedint6, consilier local Badea Dumitru precizeazd" cI procesul -
verbal al qedintei publice ordinare a Consiliului Local al comunei Cojasca din data
25.05.2020 a fost pus la dispozilia consilierilor locali in timp util qi anume o copie a acestuia
a fost anexati la invitalie.

inainte de a intra in ordinea ,Je zi, nefiind observa{ii cu privire la cele
procesul verbal domnul pregedinte de Eedin!5 consilier local Badea Dumitru
aprobare procesul-verbal al qeCinlei, ordinare din 30.04.2020.
Nu sunt observatii la cele consemnate in procesul verbal al qedinfei antenioare .

Cine este pentru ?13 voturi. Mulpmesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi. Mullumesc.
Procesul verbal incheiat in qedinla publici ordinar[ din data de 30.04.2020 ,s-a aprobat cu :13
voturi pentru,voturi irnpotrir,I 0. semnat de pre:;edintele de gedinta - consilier local prunescu

Mihaela q;i secretar general cornuni.jr, Cirstina Maria .

Proiectul Ordinii de zi a gedinlei de lucru a fost afigat la sediul Primariei comunei
Co.iasca aga cum este prevdzut de l,egea nr. 5212003, privind transparenta decizionala in
administrafia publicd locald .
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in continuare domnul pregeclinte de gedinld consilier local Badea Dumitru Consulta
Consiliul l'ocal daca sunt gi alte probleme de maxima urgen([ care nu suferr amanare,
binein{eles dacd sunt respectate gi prevederile Legale priuind existenta proiectului dehotdrdre , referatul 

,de.aprobar., ,upo.tului de speci-alitate al compartimentului de resort al
aparatului propriu al primarului , avizele consultaiive ale comisiiloide sp.ciuiitut. pronunfate
asupra problemelor ce se constituie in urgenti gi se suplim enteazdordinea 6e zi
Ordine de zi propusd:

l' proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei
Cojasca pe anul 2020;
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
2. proiect de hot[r6re privind acordarea ajutoarelor de
singure ;

urgent6 familiilor sau persoanelor

_- 
proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;

3' proiect de hotdrdre privind uaiidarea dispoziliei primarului nr.3g4ll 3,05.2020:
- proiect inifiat de primar Gheorghe Victor;
Nefiind alte probleme supun aprobirii proiectul ordinii de zri ;
Cine este pentru ? l3 voturi .Mullumesc.
Cineva este impotriva ? 0 voturi . Mullumesc ..
Ordinea de zi propusd s-a aprobat cu :'voturi pentru 13, voturi impotrivl 0, din totalul de 15
consilieri locali in funclie.

Documentele ce fac obiectul proiectului ordinii de zi au fost puse la dispozilia
consilierilor locali pentru studiu gi analizd , urmdnd ca in gedinp sa se prezinte numai
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de activitate.

Preqedintele de gedintd supune ca proiectul de hoiardre sd fie adoptat prin vot deschis ,iar cele cu privire la persoane vor fi luatqin totdeauna prin vot secret conform art.l3g alin.(5)
lit.a) propune aprobarea de c6tre consilieri.
Cine este pentru ?13 voturi .Mullumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi Mullumesc .

Votul deschis^pentru adoptarea proiectelor de hotarAri s-a aprobat cu ; voturi pentru

^13, 
voturi impotriv[ 0.

In continuare se trece la ordinea de zi:

SE TRECE LA DBZBAI'EREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI:

l'Se pune in discutie punctul nr.l al ordinii de zi : proiect de hotardre privind rectificarea
bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei cojasca pe anul 2020;
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor.
Se prezint5 proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare, dupl care aratl c6 acesta este inso{it
de raportul de specialitate al compartimentului de resort pr.iu* pi rapoartele consultative de
avizare ale comisiilor de specialitate, in plen prezentaie de cdire do*nu Bindoiu lvtihaela
consilier contabil.

D-na Secretar General al comunei Cojasca , jr. Cirstina Maria , doreqte s[ facd. unele
precizdrile la unele aspecte procedurale privind desibqurarea qedinlelor de consiliu, umare a
intrdrii in vigoare a Codului Administrativ adoptat prin o.U.G . nr.57l}0l9.
Astfel , conform noii proceduri legale , secretarul general al comunei Co.jasca anunf[ consiliul
local cd proiectele de hotdrdre aflate pe ordinanea de zi sunt insoliie cle rapoartele de
specilitate qi de avizele consultative ale comisiilor de specialitate .

Nu sunt inscrieri la cuvdnt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observaJii Ia proiectul de hot5rdre f



Nu sunt observa{ii la proiectul de hotlrdre privind .

Se supune aprobarii proiectul de hotardre privind rectificarea bugetului local de venituri qi
cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020;
Cine este pentru ? l3voturipentru.Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturiimpotriv[.Mulpmesc.
Proiectul de hotardre privind rectificarea bugetului local de venituri Ei cheltuieli al comunei
cojasca pe anul 2020, s-a aprobat cu : votur] pentru 13, voturi impotriva 0.
S-a adoptat HCL 44t2020 privind rectificarea bugetului local dL venituri qi cheltuieli al
comunei Cojasca pe anul 2020;

2' Se pune in discufie punctul doi al ordinii de zi : proiect de hotarare privind
acordarea ajutoarelor de urgentE familiilor sau persoanelor singure ;
-proiect inifiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinti proiectul de hot[rdre gi referatul de aprobare, dupd care arat6 ci acesta este insofit
de.raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi rapoartele consultative de
avizare al comisiilor de specialitate, in plen
Nu sunt inscrieri la cuv6nt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabitre.
Dacd sunt observatii la proiectul de hot6r6re ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotardre
Se supune aproblrii proiectul de hotardre privind acordarea ajutoarelor de urgent[ faniliilor
sau persoanelor singure

Cine este pentru ? l3 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivE ? 0 voturi impotrivd .Mulfumesc..
Proiectul de hotardre privind acordarea ajutoarelor de urgentd familiilor sau persoanelor
singure s-a aprobat cu : voturi pentru 13, vtturi impotrivd 0.
S-a adoptat HCL nr.45t2020 privind acordarea ajutoarelor de urgent6 familiilor sau
persoanelor singure

3. Se pune in discutie punctul trei al ordinii de zi : proiect de hotar6re privind
validarea dispoziliei primarului nr.384/13.0 5.2020;

- iniliator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotirAre qi referatul de aprobare, dupd care aratdc6 acesta este insotit
de raportul de specialitate al compartimentului di resort pr.cu. gi rapoartele consultative de
avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.

Nu sunt inscrieri la cuvdnt

Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
DacI sunt observaJii la proiectul de hot[r6re ?

Nu sunt observafii la proiectul de hot6r6re.
Se supune aprobdrii proiectul de hotardre privind validarea dispoziliei prinrarului
nr.384/l 3.05.2020;
Cine este pentru ? 13 voturi pentru .Multumesc

Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotriva .Mullumesc.
Proiectul de hotlrdre privind validarea dispoziliei primarului nr.384/13.0 5.2020, s-a aprobat
cu : voturi pentru 12, voturi impotriv[ 0.

S-a adoptat HCL nr.4612020 privind validarea dispoziliei primarului nr.384/13.0 5.2020;



Fiind epuizate materialele de pe ordinea de zi, domnul

consilier local , declarl inchise lucrdrile gedinfei, cu
Sedinta s-a inchis la ora 1830.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

tral

comuna
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