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COMUNA COJASCA
CONSILIUL LOCAL

Adresa: Strada Principala nr.2TT, Tel/Fax: 0245671565
email prima(@primariacojasca. ro

PROCES - VERBAL
incheiat azi 31.03.2020

ln conformitate cu art. 134, alin.(1)din OUG nr 57 t2019, privind Codul Administrativ
si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Siecretar
general comuni , jr. Cirstina Maria face prezenta qi constati ci din cei 15 r:onsilieri
locali ce compun Consiliul Local al comunei Cojasca, sunt prezenli la gedinld 0g
consilieri locali (Navrdpescu Mihai, Badea Dumitru, Prunescu Mihaela, Ungureanu
Gheorghe Cristinel, Eftimie lon, Stoica Alexandru, Petre Jeanina Loredana, Meftiade
Petre, Radu Dumitru ) lipsd (Lipan Nicolae, Obrete Nicolae, Micu Nicolae, Bamboi
Marcel, Micu Daniel, Leanca lon ), fiind intrunit cvorumul necesar pentru aprrobarea
proiectelor de hotdrdri de pe ordinea de zi .

Consiliul Local Cojasca, judetul Ddmbovifa , intrunit in gedin!5 publici
ordinari, astdzi 31.03.2020 ora 18uu , convocati de primar prin dispozilia
nr.329125.03,2020., in conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O,J.G. nr.
57t2019

La lucrarile gedinlei participd domnul primar Gheorghe Victor ,doamna , jr.
Cirstina Maria secretar general U.AT.C., Cdlin Nicolae adminitrator public
Sedinla de astizi este condusd de domnul consilier local Prunescu Mihaelra , ales
pregedinte de gedin[d.

Domnul pregedinte de gedin[6, consilier local precizeazd ci procesul - verbal
al gedin[ei publice extraordinare a Consiliului Local al comunei Cojasca din data
20.03.2020 a fost pus la dispozi[ia consilierilor locali in timp util 9i anume o copie a
acestuia a fost anexatd la invitalia nr.05/25.03.2020.

inainte de a intra in ordinea de zi, nefiind observa[ii cu privire la cele
consemnate in procesul verbal domnul pregedinte de gedin[a consilier local Prunescu
Mihaela, supune spre aprobare procesul-verbal al gedin[ei, anterioare extraordinare
din 20.03.2020.
Nu sunt observatii la cele consemnate in procesul verbal al gedinlei anterioare .

Cine este pentru ?09 voturi. Multumesc.
Cineva este impotrivi ? 0 voturi. Multumesc.
Procesul verbal incheiat in gedinta publicd anterioar6 extraordinard din data de
20.03.2020 ,s-a aprobat cu :09 voturi pentru,voturi impotriv6 O, senrnat de
pregedintele de gedin{a - consilier local Prunescu Mihaela gi secretar general
comuni jr. Cirstina Maria .

Proiectul Ordinii de zi a gedintei de lucru a fost afigat la sediul Primiriei
comunei Cojasca aga cum este previzut de Legea nr.5212003, privind transiparenla
decizionalS in administratia publicd locald .

in continuare domnul pregedinte de gedinla consilier local Prunescu Mihaela
prezint6.

Proiect al ordinii de zi:
1 proiect de hotirAre privind modificarea gi completarea Regulamenr:ului de
Organizare gi func{ionare al Consiliului Local Cojasca ;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;



2. proiect de hotirdre privind prelungirea concesionirii unui spa[iu din cadrul
dispensarului uman, Cojasca, Cabinetului Medical lndividual dr. Mihahche Elena
prin act adi(ional .

- proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor;
3. proiect de hotdrdre privind acordarea ajutoarelor de urgentd ;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
4. proiect de hotar6re privind rectificarea bugetului local de ven1uri gi che,ltuieli al
comunei Cojasca pe anul 2020;
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
- prezentarea rapoartelor de activitate ale celor trei comisii de specialitate ale
Consiliului Local Cojasca pe anul 2O1g;
- prezentarea raportului de activitate consilieri locali pe anul 2o1g;
- prezentarea raportului anual privind starea economicd, sociald gi de mediua
U.A.TC. Cojasca pe anul 2019.,
- prezentarea raportului pe semestrial ll anul 2019, privind modul de implementare
a O'G. nr..2712002 privind modul de reglementare a activitdtii de soiu{ir:nare a
petiliilor aprobatd cu modificdrile si completirile ulterioare prin Legea nr. Z3|IZOOZ;- prezentarea raportului de evaluare a implementdrii Legii nr.52t2OOg privind
transparenfa decizionald in administralia publica anul 201g;
Consult Consiliul Local dacd sunt gi alte probleme de maximd urgenld care nu suferd
am6nare, bineinteles daci sunt respectate 9i prevederile Lega-le privind existenla
proiectului de hotd16re , referatul de aprobare, raportului de specialitate al
compartimentului de resort al aparatului propriu al primarului , avizele consultiltive ale
comisiilor de specialitate pronunlate asupra problemelor ce se constituie Tn urgenli 9i
se suplimenteazi ordinea de zi:
Nefiind alte probleme supun aprobdrii proiectul ordinii de zii propusd :

Cine este pentru ? 09 voturi .Mullumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi . Mullumesc ..

Ordinea de zi propusd s-a aprobat cu : voturi pentru Og, voturi impc,trivd O,

Documentele ce fac obiectul proiectului ordinii de zi au fost puse la dispozi[ia
consilierilor locali pentru studiu gi analizi , urm6nd ca in gedin[d sa se prezintr3 r1Urrl?i
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de activitate.

Pregedintele de gedinli supune ca proiectul de hotardre sd fie adoptat prin vot
deschis , iar cele cu privire la persoane vor fi luate in totdeauna prin vot secret
conform art.139 alin.(5) lit.a) propune aprobarea de c6tre consilieri.
Cine este pentru ?09 voturi .Mul[umesc.
Cineva este impotrivd ?. 0 voturi Mullumesc .

Votul deschis pentru adoptarea proiectelor de hotirdri s-a aprobat cu ; voturi
pentru 09, 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 zi : proiect de hotardre privind
modificarea gi completarea Regulamentului de Organizare qi func[ionare al
Consiliului Local Cojasca
- proiect inifiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinti proiectul de hotirAre 9i referatul de aprobare, dupd care arati cir acesta
este inso[it de raportul de specialitate al compartimentului de resort prercum gi
rapoartele consultative de avizare ale comisiilor de specialitate, D-na
Secretar General al comunei Cojasca , jr. Cirstina Maria , doreste si fac6 unele



precizerile la unele aspecte procedurale privind desfigurarea gedinlelor de consiliu,
umare a intrdrii in vigoare a CoduluiAdministrativ adoptat prin O.U,G, nr.ill2O1g.
Astfel , conform noii proceduri legale , secretarul general al comunei Cojascit anunld
consiliul local ci proiectele de hotdrAre aflate pe ordinanea de zi sunt insiolite d'e
rapoartele de specilitate gi de avizele consultative ale comisiilor de specialitate .

Se cere inscriere la cuvAnt
Nu sunt inscrieri la cuv6nt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Daci sunt observatii la proiectul de hotdrdre privlnd modificarea si completarea
Regulamentului de Organizare gi funcfionare al Consiliului Local Cojasca?
Nu sunt observa[ii la proiectul de hotirdre
Se supune aprobarii proiectul de hotar6re privind modificarea qi completarea
Regulamentului de O_rganizare gi funclionare al Consiliului Local Cojasca
Cine este pentru ? 0gvoturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivi .Mullumesc.
Proiectul de hotardre privind modificarea gi completarea Regulamentului de
Organizare si func(ionare al Consiliului Local Cojasca
, s-a aprobat cu : voturi pentru 09, voturi impotrivii 0.
S-a adoptat HGL nr.2912020 privind modificarea si completarea Regulamentului de
Organizare si funcfionare al Consiliului Local Cojasca

2. Se pune in discu[ie punctul doi al ordinii de zi : proiect de hotarAre privind
prelungirea concesiondrii unui spa[iu din cadrul dispensarului uman, Cojasca,
Cabinetului Medical lndividual dr. Mihalache Elena prin act adilional .

-proiect Iniliat de primar Gheorghe Victor.
Se prezintd proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare, dupd care aratd cii acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prc'cum gi
rapoartele consultative de avizare al comisiilor de specialitate, in plen prezentate
de secretar general comund jr. Cirstina Maria.
Solicit inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt inscrieri la cuv6nt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observatii la proiectul de hotdrire privind prelungirea concesioniirii unui
spa[iu din cadrul dispensarului uman, Cojasca, Cabinetului Medical lndiviclual dr.
Mihalache Elena prin act aditional . ?
Nu sunt observatii la proiectul de hotdrAre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotarAre privind prelungirea concesioniirii unui
spatiu din cadrul dispensarului uman, Cojasca, Cabinetului Medical lndiviclual dr.
Mihalache Elena prin act adilional .

Cine este pentru ?.09 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mul[umesc..
Proiectul de hota16re privind prelungirea concesiondrii unui spaliu dirr cadrul
dispensarului uman, Cojasca, Cabinetului Medical lndividual dr. Mihalache Elena
prin act aditional ., s-a aprobat cu : voturi pentru 0g, voturi impotrivi 0.
S-a adoptat HCL nr.3012020 privind prelungirea concesiondrii unui spaliu dirr cadrul
dispensarului uman, Cojasca, Cabinetului Medical lndividual dr. Mihalache Elena
prin act aditional ,

3. Se pune in discu[ie punctul trei al ordinii de zi : proiect de hotardre
privind acordarea ajutoarelor de urgenld

- initiator primar Gheorghe Victor



Se prezinti proiectul de hotdr6re 9i referatul de aprobare, dupd care aratd cd acesta

este Tnso{it de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi

rapoartele consultative de avizare ale comisiei de specialitate, in plen prezentate

de secretar general comuni jr. Cirstina Maria 6

Solicit inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt inscrieri la cuv6nt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa[ii la proiectul de hotdr6re privind acordarea ajutoar'elor de

urgen!d?
Nu sunt observalii la proiectul de hotdr6re.
Se supune aprobdrii proiectul de hotarAre privind acordarea ajutoarelor de

urgen!5

Cine este pentru ? 09 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotdrAre privind acordarea ajutoarelor de urgenld, s-a aprobat r:u :

voturi pentru 09, voturi impotrivi 0.

S-a adoptat HCL nr.3112020 privind acordarea ajutoarelor de urgen!5

4. Se pune in discutie punctul patru al ordinii de zi : proiect de lrotarAre

privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca pe anul

2020;
- proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor.

Se prezinti proiectul de hotdrAre 9i referatul de aprobare, dupd care aratd cer acesta

este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prercum gi

rapoartele de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de d-na Bindoiu

Mihaela consilier contabil.

Solicit inscrieri la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Daci sunt observalii la proiectul de hotdrire privind rectificarea bugetului ocal de

venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020?

Nu sunt observa[ii la proiectul de hotir6re.

Se supune aprobirii proiectul de hotarAre privind rectificarea bugetului local de

venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020',

Cine este pentru ? 09 voturi pentru ,Mul[umesc

Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd Multumesc.

Proiectul de hotardre privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al

comunei Cojasca pe anul 2020, s-a aprobat cu : voturi pentru 09, voturiimpotrivd 0,

S-a adoptat HCL nr.3212020 privind rectificarea bugetului local de venituri 9i

cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020',

- prezentarea rapoartelor de activitate ale celor trei comisii de specialitate ale

Consiliului Local Cojasca pe anul 2019',

- prezentarea raportului de activitate consilieri locali pe anul 2019;

- prezentarea raportului anual privind starea economicS, sociald 9i de mediua

U.A.TC. Cojasca pe anul 2019',

- prezentarea raportului pe semestrial ll anul 2019, privind modul de implementare

a O.G. nr..2712002 privind modul de reglementare a activiti{ii de solu[ionare a

petiliilor aprobatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare prin Legea nr.23312002',

- prezentarea raportului de evaluare a implementdrii Legii nr.5212003 privind

transparenla decizionalS in administralia publici anul 2019;
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