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ln conformitate cu art' 134, alin'(1),

ouc nr 57 t2r.lg,privind codulAdministrativ
si Regulamentul de organi.ri.l .i din
Functiona;"
;i consiliurui Local, d-na secretar
general comuni jr' cirstina
Maria rrr" pr"ierita gi constatd cd
'
din numdrur totar
de 15 consirieri iu.nt prei;ii.1,
seoint5 ii."r11eri. rocari (Badea [)umitru,
Prunescu Mihaera, ungure;u'Gheorgn.'tri.ti*r,..Eftimie

ron, sioica Arexandru,
Petre Jeanina Loredaia, rra"ltiro" pJtre,
ouili.
Nicolae, Micu Nicotae, iSamboi
Marcel, Leanca ron, Ndvidp"r.r'n,'*,ri,
nror-ori-,itru, Micu or.Li'ripan Nicorae),
cvorumur necesar pentru aprobarea proiectero,
o" notarari de pe
La lucrdrile gedinlei participd doamna jr.
, cirstina Maria secretar 1;eneral
comun5., cirin Nicorae adminitrator.pubric,
Jornri
sedinla fiind publicd. pot. p-arqciia gi.reprezentanfi primar Gheorghe Victor
i' ai
- comunitd(ii conform art..3g din
o.U'G.nr.57t2o1g privind codur'administrativ
..-'
D-na secretar genell:rr.rrg-,;r.
cirstina Maria aratd cd sedinta a fost
convocati conform DlsPozlrlEl Primarutui
nr.i+itzz.ol.2ozoora'1goo , confrrm
at"134 alin'(1) lit'a) din oUG nr 57 t2o1g,
piiriri c"dutAdministiativ gi este
tr:gat
constituitd fiind prezen{i 15 consilieri locali
Convocarea consilierilor locali s_a facut
telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na
secretar general comund aratd ci, in
conformitate cu
alin.(
1)
din
o.u.c.
ni iizo19 privind d;; Admini,itrativ,
T ]23,
pregedinte de gedin(d
ales este domnul consitier local prunescu
Mihaela
De asemenea secretarul general al comrn;i;r;;;;spre
aprobare consiliului Local
verbar-ar gedin{ei ordina. oin orta de1
t.ti.zoio, aprobat in
:rrjXil?,j:*esur

:'f;?r::t:Tl

.

,

.

#ii:J,1

Presedinte de sedinta: stimati colegi, dectar deschisa gedin{a
ordinirrd de

Domnul pregedinte de gedinla, consilier

procesul- verbal al gedinfei puotice ordinare local Prunescu Mihaela preciz eerzd cd
a consiliutui t-ocat J corunei c.jasca
din data 17 '12'2020 a rost pus la dispozilia
.onrlli"iilor locali in timp utit gi anlrme o
copie a- acestuia a fost anexati la invitafie
inainte de a intra in ordinea de zi, nefiind
observa[ii cu privire ta cele
consemnate in procesul verbal domnul pregedinte
de gedinte consilier local prurrescu
Mihaela, supune spre aprobare procesur-verbar ar gedinlei, ordinare din
17.12.2020.
Nu sunt observa[ii la cele consemnate in procesul
verbal al gedinlei anterioare
Cine este pentru ?15 voturi. Mullumesc.
Cineva este fmpotrivi ? 0 voturi. Mulfumesc.
Procesul verbal incheiat ?n gedinla publica
ordinari din data de 17.12.201s, ,s-a
aprobat cu :15 voturi pentru,voturi impotrivd
0, semnat de pregedintete de gedin[d
consilier local Prunescu Mihaela secretar generat
9i
comund jr. cirstina Maria
,

-

.

d.,

Proiectul ordinii de zi a gedinfei de
lucru a fost afigat ta sediut >rimdriei
comunei cojasca
pievdrrt
este
o.
nr, 52/2003,-pririno tran:rp61.sn1s
19?.cum
decizionald in administralia
publica locali
in continuare domnui [regeointe de gedinld
consilier loca prunescu Mihaela
prezentd :

r.di

.

1 proiect o" no3l3i"^flyld
xe eeoinli in cadrur consiriurui
local Cojasca pentru perioada febiuarie_a prrtie
Z.Oi,O;
--- proiect initiat de primar Gheorghe
Victor;
2' proiect de hota16re privind insugirea rrportrlri
semestrial privind activitatea de
asisten(a sociald , promovarea proiecfia p"r.o"n"lor
9i
cu handicap grav semestrul
il 2019;

!H::::';=uTltff

_

proiect initiat de primar Gheorghe
Victor;
proiect de hbtardre privinJ'rproorr"a
rectificirii bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei cojasca, jude(ul oamooviia
aier"nt lrimestrului

3'

prin virare credite;
.proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor;
4' proiect
de hotardre privind inchidlrea contului de execulie

flit!firts.

il,";,i;o'.,;:

al bugetului
lccal de
cheltuieli al comunei cojasca,
iro"t-oarbovifa'afereni 'trimestrurui rv,

- proiect initiat de primar Gheorghe
Victor;
5' proiect de hotarare privind ap-robarea planului
de acfiuni gi lucrdri de interes local,
care urmeazi sd fie efectuate in anul 2o2o
de citre b"n"ii.irrii l"gii nr.41r)l2oo1,
cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare;
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
6' proiect de hotardre privind- aprobarea reactu alizdrii planului
de Analizd gi
Acoperire a Riscurilor generate de situa[ii o"
uig";td
la
nivelul
comunei
coiasca
judetul DAmbovila;
- proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor;
7' proiect de hotarare privind af,robarea Programului
de Mdsuri pentru preverrirea gi
combaterea Marginarizdrii sociare in comui, coir.., judefur
Dambovila, pentru
,
anul 2020;
proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
-8' proiect de hotardre privind lnaliza stadiului de inscriere a datelor
,

in rergistrul
agricol pentru trimestrul ll anul 2o1g gi stabitirea mrisurilor
pentru eficien:izarea
activitiliide inscriere a dateror in registrur agricor perioada
zozo-zo2A;
proiect ini[iat de primar Gheorghi Victor;
^- proiect
9'
de hotarare privind stibilirea modalitdtii de inscriere a datelorTn
re gistrul
agricol prin invitarea la unitatea administriiiv teritoriald
comuna
Cojasca
a
persoanelor care au obligalia sd efectuieze
declaralia pentru inscrieiea datrllor in

registrul agricol;
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
.
10' proiect de hotarAre privind stabilirea consumului
lunar de carburanti pentrrr
autoturismele si utirajere care deseryg?c comuna
jude{ur D6mbovita;
cojasca,
)
-. proiect initiat de primar Gheorghe
11' proiect de hotarAre privind iprobarea planului de
acliune privind serviciile sociale
pentru anul2020;
- proiect inifiat de primar Gheorghe Victor;

Victor;

12' proiect de hotarare privind stabilirea salariilor
de bazdpentru funcfionarii cublici si
personalul contractual din cadrul
aparatului de ipeciatitate al .o,i.,"rnli"
judelul Ddmbovifa
ffi:".j,
- proiect ini(iat de primar Gheorghe
Victor;
13' proiect de hotar6re privind atestarea unui imobil
in suprafafa de 325 mp teren
arabil extravilan situat Tn T 3/1P84110, cd t
prrt" din d'omeniui[rivat al r:omunei
."
Cojasca, judelul D6mbovita
- proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor;
14' proiect de hotar6re privino insugirea inventarului
bunurilor care al,:dtuiesc
domeniul privat al comunei cojasca. cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
-. proiect iniliat de primar
'
Gheorghe
15' proiect de hota16re privindlnsuqirea inventarului
elementelor de natura irctivelor
datoriilor qi capitalurilor proprii apartindnd patrimoniului
'anul
comunei Cojasca pentru
2019;
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
ln continuare. domnul pregedinte de gedin[5 consilier local prunescu
lvlihaela
consultd consiliul Local daca sunt alte prooi-me de
maxima uigen[i oare nu
9i
suferd amanare, bineinleres daci sunt resf".iri"
privind
existenta proiectului de hotdrAre , referatul dL ,piobrr",
raportului de specialitate al
compartimentului de resort al aparatului propriu a'l primarului
, avizele consultative ale
comisiilor de specialitate pronunlate asupra problemelor
ce se constituie in urlyenld gi
se suplimenteazi ordinea de zi
Nefiind alte probleme de maximd urgen!5 supun aprobdrii proiectul
ordinii de;:i :
Cine este pentru ? 15 voturi .Mul[umesc.
Cin.eva este impotrivd ? 0 voturi . Mullumesc ..
oldinga de zi propusd s-a aprobat cu:voturi pentru 15, voturi
impotrivd 0, din
totalul de 15 consilieri locali in funclie.
Documentele ce fac obiectul proiectului ordinii de zi au fost puse
la dir;pozilia
consilierilor locali,pentru studiu 9i analizd , urmind ca in gedinle
sJ Je prezinte numai
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pe
domenii de activitater.
Pregedintele de gedinli supune ca proiectul de hotirare sd
fie adoptat prin vot
deschis , iar cele. cu, privire la persoane vor fi luate in totdeauna
vot secret
conform art.139 alin.(s) lit.a) propune aprobarea de cdtre consilieri. frin
Cine este pentru ?15 voturi .Mul[umesc.
Cineva este impotrivi ? 0 voturi Mulfumesc
Votul deschis pentru adoptarei proiectelor de hotirari s-a aprobat
cu ; voturi
pentru 15, voturi impotrivd 0.
ln continuare se trece la ordinea de zi:
SE TRECE LA DEZBATEREA PROIECTULUI ORDINII DEZI:
1'Se pune in disculie punctul nr.1 al ordinii de
proiect de hotarare privind
alegerea pregedintelui de gedinfd in cadrul Consiliului local Cojasca plntru pe
rioada
februarie-aprilie 2020;
- proiect inifiat de primar Gheorghe Victor,
Se prezintd proiectul de hotirAre gi referatul de aprobare, dupi care
aratd cd acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort pre(,um gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiilor de specialitate
D-na Secretar General al comunei Cojasca , jr. Cirstina Maria doreste si
,
facd unele precizirile la unele aspecte pro."drrale privind desfdsurarea
sedintelor
de consiliu, umare a intririi in vigoare a Codului ROministraii, ,drptri;ri;
i; IG.
.

Victor;

Ii-;,;;;;;iLilgrr"

.

zi:

nr.5712019.

Asffel conform noii proceduri legale
'
, secretarul general al comunei cojasc;r anun{d
consiliul local cd proiectete de h'otarAr.
,trrt.-pE ordinanea oe zi sunt inr;olite de
rapoartele de specilitate gi de avizele
.onrrrtriirLlte
comisiitoio" .p".ialitate .
Dacd sunt inscrieri la cuvAnt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de
specialitate
sunt favorabite.
- -''
Dacd sunt observalii la proiectul de
hotirAr ?'se supune aprobdrii proiectul de hotarare" privind
in cadrul consiriurui,rocar cojasca pentru perioada alegerea pregedintelui de gedin[d
februarie-apririe 2ozo;a
Cine este pentru ? lSvoturi
fentru .Muflumei;.'-cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotar6re privind alegerea pregedintelui
de gedinld in cadrul ccnsiliului
rerioada rebiuarie-rp,ili" zoio, s-a aprobat cu : voturi pentru
f;rJjr?1,il;ffiXt

s-a adoptat

H9L. o1l2o2o privind alegerea pregedintelui
de gedinld in cadrul
consiliurui rocar cojas.ca pentru perioada
ieoruarie-rpririe 2020;
2' se pune in discufie punctut doi al oroiniioe
zi : proiect de hotarare privind
insugirea raportului semesirial privind
activitat,ea Je
sociafi , proror,rrea 9i
protectia persoaneror cuhandiiap grav
semestrur il 3^srstenta
201g;
-proiect iniliat de primar Gheorghe
Victor.
se prezinti proiectul de.hotdrd-re referatul de
aprobare, dupd care aratd ci acesta
9i
este inso[it de raportur de speiiaritate ai
.orl,rrtirentutui oe lsort pre:um
rapoartele consurtative de avizare ar comisiiroi
9i
oS.p"ciaritate in pren .
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ate comisiilor de specialitate
sunt favorabile.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hot6r6r"
pirNJ-Z
Nu sunt observalii la proiectul de hotdrAre
irivinJ
se supune aprobirii proiectul de
.hotar6r! piiuino insugirea raportului senrestrial
privind activitatea de asistenld sociald
, proi"or"i"a gi proteclia persoanerlor cu
handicap grav semestrul ll ZOig;a
Cine este pentru ? 15 voturi peniru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivi .Mullumesc..
Proiectul de hotarare privind insugirea r"portrtri
semestrial privind activita.,ea de
asisten[d socialS ,. promovarea gi proieclia persoanelor
cu handicap grav semestrul ll
2019,.s-a aprobat cu^ : voturi pentru 15, voturi impotriva
O.
s-a adoptat HGL nr-02t2020 piivino insugirea r"pJ.trrri
semestrial
de asisten!6 sociard promovarea 9i 'protecii, -p"rro"neror privind acti,ritatea
cu handicap grav
semestrul ll 2019;
insugirea raportului semestrial privind activitatea
de asis^tenfd sociald , promovatrea gi
proteclia persoaneror cu handicap grav
semestrur il 2o1g;
3 se pune in disculie punctul
al ordinii de zi : proiect de hotarare grrivind
aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri si cheliuieli
al comunei coiasca,
irgglyl D6mbovifa afereni trimestrurui tv, anui 2016, prin virare .rrJit";
- iniliator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotdrdre gi referatul de
aprobare, dupd care aratd cd e cesta
este inso[it de raportul de speiialitate al .orfrrtirentului
de resort precrrm 9i
rapoartele consultative de avizare ale comisiei
de specialitate.
Solicit inscrieri la cuvAnt.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate
sunt favorabile.

,

ir6i

Dacd sunt observafii la proiectul de hotdrire
?
Nu sunt observa[ii la proiectul de hotdrdre.
se supune aprobdrii proiectut de hotar6re privind aprobarea
local de venituri 9i cheltuieli al .orrn"i coim.r, jude{ul rectificdrii t,ugetului
DAmbovifa aferent
trimestrului lV, anul 2019, prin virare credite;
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.

Proiectul de hotdrare privind aprobarea ,e.tificarii bugetului
local

de venituri si
cheltuieli al comunei cojasca, judelut Dambovila
,[r"nt
tiimestrurui
#ffioi,lJ:
prin virare credite, s-a aprobat tu :voturi pentru
15, voturi impotrivd 0.
S-a adoptat HcL nr.03t2020 privind aprobarea rectificdrii
bugetului locat de venituri
si cheltuieli al comunei Cojasca, judeiul oarlout. aferent-trimestrului
anul
2019, prin virare credite;

il

l\/,

4 Se pune in discu(ie punctul

patru al ordinii de zi : proiect de hotar6re privind
inchiderea contului de execulie al bugetului ro.rr
oL venituri gi cheltuieli al comunei
c9j99ca, jude! Dambovila aferent trim6strurui tv, anur
2o1g;
- iniliator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotirdre gi referatul de aprobare,
dupa
este insotit de raportul de speCialitate al .orprrtirentulli care aratd cd acesta
de resort precum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de
specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ale comisiitor de speciatitate
sunt favorabile.
Dacd sunt observa(ii la proiectul de hotdrdre ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotirdred privind
Se supune aprobirii proiectul de hotardre privind inchiderea
contului de exe,:utie al
bugetului local de ve_nituri gi cheltuieli al comunei Cojasca, jude!
Oamoovila aferent
trimestrului lV, anul 2019.
Cine este pentru ? 1S voturi pentru .Mul[umesc.
cineva este impotrivd ? 0 voturi impotriva .Mur[umesc.
Proiectul de hotirdre privind inchiderea contului de execu[ie al
bugetului lgcal de
venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca, judef Dambovi{a aferent
trimestrrrlui lV,
anul 2019, s-a aprobat cu : voturi pentru 15, voturi impotrivd
0.
S-a adoptat HGL nr.0412020 privind inchiderea contului de execulie al
bugetului
local de venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca, jude! Dambovila
Lt"i*t
trimestrului
lV, anul 2019',
5 Se pune in disculie punctut cinci al ordinii de zi : proiect de hotar6re privind
aprobarea planului de ac[iuni
lucriri de interes local, care urmeazi sd fie
efectuate in anul 2020 de cdtre beneficiarii Legii nr. 416t2001, cu modificiirile gi
completdrile ulterioare.
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de hotar6re gi referatul de aprobare, dup6 care
arat6 cd,tcesta
este inso[it de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ale comisiitor de specialitate sunt favorabile.
Daci sunt observalii la proiectul de hotdrAre ?
Nu sunt observatii la proiectul de hotirAre.

gi

se supune aprobdrii proiectul de hotardre privind
lucriri de interes local, care urmeazi se fie -aprobarea planului de ac[iuni gi
efectuate in ;;i 2o2o Je cdtre
beneficiarii Legii nr. 416t2001,

cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc
cineva este impotrivd ? 0 voturi impotriva .Mur[umesc,
Proiectul de hoti16re privind aprobarea planului de
ac[iuni gi lucrdri de interes
local, care urmeazS sd fie efectuate in anul2o2o de
cdtre'beneficiarii -egii nr.
41612001, cu modificirile gi completdrile ulterio"ru,
s-a aprobat cu : voturi perntru 15,
voturiimpotrivd 0.
s-a adoptat HcL nr.0512020 privind aprobarea planului
de ac[iuni
lucrdri de
interes local, care urmeazd sd fie efectuate in
anul 2o2o o" ciire oeneficiirrii Legii
nr. 41612001, cu.modificdrire
9i compretdrire urterioare;

gi

6 se pune in discufie punciul gase al ordinii de zi: proiect
de hotar6re privind
aprobarea reactualizdrii Planului de Analizd
A.op"rire a Riscurilor generrate de
ii
situatii de Urgenld ra niverur comunei cojasca juoe-1ut
Ddmbovila;
,
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de- hotdrdre gi referatul de
aprobare, dupd
este inso[it de raportul de speiialitate al .orprrtirentulli care aratd car acesta
de resort prercum 9i
rapoartele consultative de avizare ale comisiei
de specialitate.
Solicit inscrieri la cuvAnt,
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate
sunt favorabile.
Dacd sunt observalii la proiectul de hotirAre ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotdrdre.
se supune aprobdrii proiectul de hotarare pricind aprobarea
reactualizdrii [)lanului
de Anali'a gi Acoperire a Riscurilor generate oe' situalil oe
uig;nld la nivelul
comunei Cojasca , judelul D6mbovi[a;
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumerc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotdrAre privind aprobarea reactualizdrii planului
de Analizd 9i
Acoperire a Riscurilor generate de Situa[ii de Urgenld la nivelul
comunei Ccjasca ,
tude(ul Dambovita, s-a aprobat cu : voturipentru 1-5, voturiimpotrivd 0.
S-a adoptat HCL nr.06t2020 privind ,probrr"a reactualizdrii planului
de Anarlizi gi
Acoperire a Riscurilor generate de Situalii de Urgen[d la nivelul
comunei Ccjasca
judetul DAmbovila;
7 Se pune in discutie punctul gapte al ordinii de zi: proiect de hotar6re privind
aprobarea Programului de Mdsuri pentru Prevenirea gi Combaterea Margirralizirii
sociale in comuna cojasca , jude[ul D6mbovila, pentru anul2o2o,
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare, dupd care
aratd cd acesta
este inso(it de raportul de specialitate al compartimentului de resort prer;um
9i
rapoaftele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuvAnt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ale comisiitor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa(ii la proiectul de hotdrAre ?
Nu sunt observa[ii la proiectul de hotirdre.
Se supune aprobirii proiectul de hotar6re.
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mul[umesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd ,Mullumesc.
,

Proiectul de hotdrare.. privind aprobarea Programului
de Mdsuri pentru prevenirea
Combaterea Margin alizdrii sociale in. comuni-Co1rr.,
9i
judefut D6mbovifir, pentru
,
anur 2020, s-a aprobat cu : voturi pentru
15, voturiimpotrivd 0.
s-a adoptat HCL
privind
aprooaiea programului de Mdsuri pentru
.nr.0712020
Prevenirea 9i Combaterea
Marginalizarii' sociate in comuna cojasca judelul
,
D6mbovi[a, pentru anul 2O2O;

8 se pune in discu{ie punctul opt al ordinii de
zi : proiect de hotar6rer privind
analiza stadiului de inscriere a datelor in ,"giitrrl
agricol pentru trimestrul ll anul
2019 si stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea
activitdliide inscriere a dirtelor in
registrul agricol perioada
2O2O_2A24

- iniliator primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de- hotdrdre gi referatul
de aprobare, dupd care arati cii acesta
este insotit de raportul de speiialitate ,r .orb"rtimentului
ae iesort pr*cum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei
oe specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de
speciatitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hotirAre ?
Nu sunt observafii la proiectul de hotdrAre.
Se supune aprobdrii proiectul de. hotarare privind
analiza stadiului de insr:riere a
datelor in registrul agricol pentru trimestrul lt anul
iols
gi stabilirea masurilor pentru
eficientizarea activitd{iide inscriere a datelor in regisliut
agricol
perioada zo2o-2024.
s
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc. --'
Cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivd .Mul(umesc.
Proiectul de hotirAre privind ailaliza stadiuiui de inscriere
a
agricol pentru trimestrul ll anul 2o1g gi stabilirea mSsurilor datelor in r-.gistrul
pentru eficier tizarea
activita{iide inscriere a datelor in registrut agricol perioada
zo2o-2024, s-a irprobat
cu : voturi pentru 15, voturi impotrivd 0.
S-a adoptat HGL nr.O$t212b privind analiza stadiului de inscriere
a dalelor ?n
registrul agricol pentru trimestrul
anul 2o1g gi stabilirea mdsurilor pentru
eficientizarea activitiliide inscriere a datelor in registrul
agricol perioada 2020.2024;

ll

9 Se pune ?n disculie punctul noui al ordinii de zi: proiect de hotar6re privind
stabilirea modalitdtii de inscriere a datelor in registrul agricol prin
invitarea la
unitatea administrativ teritorialS comuna Cojasca a-persoanelor
care au oblig alia sd
efectuieze declaralia pentru inscrierea datelor in regLtrul agricol.
- ini[iator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare,
dupi care aratd cd acesta
este inso[it de raportul de specialitate al compartimentului de
resort precum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ate comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observalii la proiectul de hotdr6re ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotdrAre.
se supune aprobdrii proiectul de hotarare privind stabilirea modalitStii
de in$criere
a datelor in registrul agricol prin invitarea la unitatea aoministratiu
t"iitlrirld c.muna
Cojasca a persoanelor care au obligalia sd efectuieze declaralia pentru
inscrrierea
datelor in registrul agricol.

Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mul(umesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mul{umesc.
Proiectul de hotdrdre privind stabilirea mooatitalii de inscriere
a datelor in registrul
agricol prin invitarea la unitatea administraiiv teritoriald comuna cojasca
a
persoanelor care au obligalia si efectuieze declaralia
pentru inscrierea d;rtelor in
registrul agricol, s-a aprobat cu :voturi pentru 15, voturi
impotrivd 0.
S-a adoptat HcL nr.0912020 privind stabilirea modalitSfii'de
inscriere a drltelor in
registrul agricol prin invitarea ia unitatea administrativ
teritoriald comuna Crljasca a
persoanelor care au obligafia sd efectuieze declaralia pentru
inscrierea dirtelor in
registrul
agricol;

10 Se pune in disculie punctul zece al ordinii de zi : proiect
de hotarare privind
stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele
si utilajerle care

deservesc comuna Cojasca, judelul Ddmbovita
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotir6re referatul de aprobare,
9i
dupi care aratd cir acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort pr€rcLrrn
t;
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuv6nt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hotirAre?
Nu sunt observa(ii la proiectul de hotirAre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotarAre privind stabilirea consumului lrrnar
de
carburanti pentru autoturismele si utilajele care deservesc comuna
Cojasca, judelul
Ddmbovi!a.
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc.
Cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivi .Mullumesc.
Proiectul de hotdrdre privind stabilirea cohsumului lunar de carburanti pentru
autoturismele si utilajele care deservesc comuna Cojasca, judelul Ddmbo,rita s-a
aprobat cu : voturi pentru 15, voturiimpotrivd 0.
S-a adoptat HCL nr.10t2020 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru
autoturismele si utilajele care deservesc comuna Cojasca, judelul DAmbovi{a
11 Se pune in disculie punctul unsprezece al ordinii de zi: proiect de hctarAre
privind aprobarea-planului de acliune privind serviciile sociale p"niru anul202(t;
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de hotirdre 9i referatul de aprobare, dupi care aratd cd
acesta
este insofit de raportul de specialitate al compartimentului de resort pre,:um gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuvint.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hotdrAre?
Nu sunt observa[ii la proiectul de hotdrAre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotarAre privind aprobarea planului de ircliune
privind serviciile sociale pentru anul 2020
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mul[umesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.

Proiectul de hotdrare privind aprobarea planului
de acfiune privind servicii6 sociale
pentru anul z0z0, s-a aprobat cu : voturi pentru
is, voturi impotrira ol
S-a adoptat HCL
privind
,pr'oori",
p-lanului de acliune privind serviciile
sociale pentru anul.nr.1^1-t2020
2020;
12 Se pune in discu(ie punctul doisprezece
al ordinii de zi: proiect de hotarare
privind stabilirea salariilor de bazd pentru
funcfionarii publici gi personalul co,tractual
din cadrul aparaturui de speciaritate ar .orun.icofr..r, jude(ur
DAmbovita
vqr
I rv\
' ,vvvrvr
- initiator primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de- hotdr6re gi referatul de
aprobare, dupd care aratd cil acesta
este insotit de raportul de speCialitate at compartimentului
de reiort plrcum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei
de specialitate.
Solicit inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate
sunt favorabile.
Dacd sunt observafii la proiectul de hotdrAre?
Nu sunt observalii la proiectul de hotdrAre
se supune aprobdrii proiectul de hotarare privind stabilirea
salariilor de bazii pentru
funclionarii publici gi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al
comunei Cojasca, judelul Ddmbovila
Cine este pentru ? 15 voturi pentru.Mullumesc.
cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Murfumesc.
Proiectul de hotiir6re privind stabilirea salariilor oe oaze pentru
funclionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al comunei Cojasca,
iudelul DAmbovifa , s-a aprobat cu : voturi pentru 15, voturi impotrivi 0;
S-a adoptat HCL
.nr.12t2020 privind stabilirea salariilor de bazE plniru funr>tionarii
publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de speciatiiate-;i;ffiil;
Cojasca, judelul DAmbovi[a
.

.

.

.

13 Se pune in discu[ie punctul treisprezece al ordinii de zi : proiect
de hotarAre
privind atestarea unui imobil in suprafila Oe 325 mp
teren arabil extravilan situat in
T 311P84110, cd face parte din dbmeniul privat al comunei Cojasca, judetul

Ddmbovila.
ini(iator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotSrdre 9i referatul de aprobare, dupd
care aratd ci acesta
este insolit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prer:um
9i
rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observatii la proiectul de hotdrdre ?
Nu sunt observafii la proiectul de hotdrdre
Se
aprobdrii proiectul de hotar6re privind atestarea unui imobil in sullrafala
-supune
de 325
mp teren arabil extravilan situat in T 3/1 P84t10, cd face parte din domeniul
privat al comunei Cojasca, judelul Ddmbovifa
Cine este pentru ? 1b voturi pentru .Mul[umesc.
Cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivi .Mullumesc.
Proiectul de hotdrdre privind atestarea unui imobil in suprafa[a de 325 mp teren
arabil extravilan situat in T 3/1P84110, cd face parte din d'omeniul privat
al ccmunei
Cojasca, judeful Ddmbovi(a , s-a aprobat cu :voiuri pentru 15, voturi impotrivd
0;
.

s-a adoptat HcL
..nr.1312020 privind atestarea unui imobit in suprafala de 325 mp
teren arabil extravilan
situat ih r glt iaiilo-,"ilr"niut
prrt"

comunei Cojasca, judelul D6mbovita

oin

"l'ir."

privat at

14 Se pune in discufie punctul paisprezece
al ordinii de zi: proiect de hotarare
privind insugirea inventarului bunurilor
care alcdtuiesc oomeniui p-rivat al r;erlL.rnsl
Cojasca cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
primar Gheorghe Vicior
^-iniliator
se prezinti proiectut de notarare gi referatul de aprobare,
dupd care aratd cii acesta
este insotit de raportul de speiialitate al .orb"rtirentului
oe Lsort prclcum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiei
oe-specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiitor de
specialitate sunt favorabile.
Daci sunt observafii la proiectul de hotdrdre ?
Nu sunt observalii Ia proiectul de hotirdre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotdr6re privind
insugirea inventarului bunurilor
domeniul privat al comunei bolarc, cu modificarite gi
g:::uiesc
comptetdrite
:i5
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivi .Mul[umesc.

Proiectul de hotdrare privind insugirea inr"niarrrri
bunurilor care alcituiesc
domeniul privat al comunei cojasca cu modificiirile gi
completdrile ulterioare, s-a
aprobat cu : voturi pentru 1S, voiuriimpotrivd
0;

s-a adoptat HCL. nr-14t2o20 privind Insugirea inventarului
bunurilor care alcituiesc
domeniul privat al comunei cojasca cu modificdrile gi
complet6rile
ulterioare
15 Se pune in disculie punctut cinsprezece al ordinii '0"
pioi".t de hrtardre
privind
'
iniliator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotirare referatul de aprobare,
9i
dupi care aratd ci acesta

ii

este inso[it de raportul de speiialitate al .orp"rtirentului
oe resort prer:um 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.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hotirare privind
acordarea ajutorului de urgenli
pentru deces domnului pandele Virginel ?
Nu sunt observafii ra proiectur de iotirArea privind
Se supune aprobdrii proiectul de hotarAre
Cine este pentru ? 15 voturi pentru .Mullumesc
cineva este impotrivi ? 0 voturi impotriva .Mur(umesc.
Proiectul de hotdrdre privind insusirea inventarului elementelor
de natura activelor
datoriilor si capitalurilor proprii apa4inand patrimoniului
comunei Cqarc, pentru anul
2019, s-a aprobat cu : voturi pentru 15, voturi impotrivd 0;
S-a adoptat HCL nr.15t2020 privind Tnsusirea'inventarului
elementelor de rratura
activelor , datoriilor gi capitalurilor proprii apartinand patrimoniului
comunei C,jasca
pentru anul 2019 .
,
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