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consiliul Local cojasca, judelul Dambovila , intrunit in gedinta publica
ordinara astizi 30.04.2020 ora 1800, convocat de primar prin dispozi[ia nr.
371tt23.04.2020 in conformitate cu prevederile art134 alin.(1) din 'O.U.G. nr.5712020
privind Codul administrativ
Din consultarea condicii de prezenld rezulti ci din cei 15 consilieri
'11
compun Consiliul Local al comunei Cojasca sunt prezenti un numdr de
locali(Petre Jeanina Loredana, Meltiade Petre, , Badea Dumitru, Prunes':u
Obrete Nicolae, Lipan Nicolae, Stoica Alexandru, Ungureanu Gheorghe
Eftimie lon, Mrcu Nicolae, Bamboi Marcel, ), absenli 4 consilieri locali
Dumitru, Ndvrdpescu Mihar. Micu Daniel, Leanca lon) fiind intrunit
necesar pentru aprobarea prorectelor de hotirAri de pe ordinea de zi '

locali ce
consilieri
Mihaela,
Cristinel,
(, Radu
cvorumul

Consilierii au fost convocali telefonic.
Pregedinte de gedinld consilier locat'Prunescu Mihaela'
jr. Cirstina
La lucrdrile gedinlei participd , domnul primar Gheorghe Victor, doamna
Maria secretar comund,d-na Bindoiu Mihaela contabil, Cdlin Nicolae adminstrator
public.
$edinla fiind publicd pot participa gi reprezentanli ai comunititii'
La lucrdrile gedinlei participi fdra drept de vot toate persoanele din aparatul propriu
al primarului a cdror prezen!5 se considerd utilS pentru ldmurirea unor aspecte puse

in discutie
Domnul pregedinte rJe gedinld, consilier local Prunescu Mihaela prezintd
procesul - verbal al gedirrlei publice ordinare a Consiliului Local al comunei Cojasca
din data de 31.03.2020, proces verbal care a fost pus la dispozitia consilierilor locali
in timp util gi anume o copie a acestuia a fost anexatd la invitatie.
inainte de a intra in ordinea de zi, nefiind observalii cu privire la cele
consemnate in procesul verbal domnul pregedinte de gedintd consilier local
prunescu Mihaela , supune spre aprobare procesul -verbal al gedintei ordinare
anterioare din 31 .03.2020
Nu sunt observa[ii la cele consemnate in procesul verbal al gedinlei anterioare '
Cine este pentru ?11 voturi. Multumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 l'oturi. Mullumesc..
Procesul verbal incheiat in gedinla publici anterioari ordinard rJin data de
31.03.2020, s-a aprohrai cLl '. 11 voturi pentru, 0voturi impotrivi, semnat de
pregedintele de gedrnla - t.;orrsilier local Prunescu Mihaela 9i secretarul comunei jr.
Cirstina Maria
.

,

Proiectul Ordinii de zi a gedinlei de lucru a fost afigat
la sediul primdriei
comunei Cojasca a$a cum este prevdzut de Legea nr.
5212003, privind transparenla
decizionald in administralia public6 locald
in continuare domnul pregedinte de gedin[a consilier loca prunescu
Mihaela
prezentd
proiectul ordinii de zi:
1' proiect de hot6r6re privind rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli al
comunei Cojasca pe anul 2O2O;
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
2' proiect de hotdrdre privind ?nchiderea contului de execulie
al bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei cojasca, jude{ Dambovi[a
aferent trimestnrlui t, anul
2020
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
3' proiect de hotdrare privrnd modificarea , incepdnd cu anul
fiscal 2o2o,a nivelului
Valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a
altor
Taxe asimilate acestora, precum gi a amenzilor prevSzute
de Legea nr.227,12015
privind codul Fiscal, prin irrdexarea cu rata
inflaliei in procent de 3,g%.
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
4' proiect de hot6rAre de modificare a HotdrArii Consiliului Local
Ccrjasca, nr.
13125'03'2015 , privind prelungirea valabilitalii Planului
Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism al comunei cojasca judelul
Ddmbovita
,
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
5' proiect de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de gedinfd
in cadrul ,oonsiliului
local Cojasca pentru perioada mai_iulie 2O2O
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
6' proiect de hotdrare privind aprobarea modificdrii
organigramei gi statul nominal de
func{ii al comunei Cojasca judetul Ddmbovita qi
a serviciilor in subordinea (lonsiliului
.

:

t-)

Local Cojasca.
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor
7' proiect de hot616re privin<1 modificarea completarea
9i
,,lnventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniur pubric al comunei cojasca, jude!
DAmbovila ,,
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;

8' proiect de hotdrdre privind inregistrarea U.A.T. comuna
cojasca in
Nalional Electronic

Sistemul

de Piatd on-line i taxelor gi impozitelor utiliz6nd cardul
bancar

(SNEP) 9i modul de suportare a comisionului
bancar'ia tranzacliile on-line
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
9' proiect de hotdrdre privind aprobarea Raportului
de activitate pe anul 201g gi a
Programului de activitate pe anul 2o2o al
ciminului cultural al comunei cojasca,
judelul Ddmbovita
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
10. proiect de hotdrare privind aprobarea
Raporturui de activitate pe anul 201g a
9i
Programului de activitate pe anur 2o2o ar bibriotecii
comunale Cojascer, judeful
DAmbovita
- proiect iniliat de primar Cireorghe Victor;

Consult Consiliul Local clacd sunt gi alte probleme de maximd urgen[i care nu suferi
amAnare, bineinleles dacd sunt respectate 9i prevederile art.136 alin,(8) din O.U'G.
nr.STt201g privind Codul administrativ , privind existenla proiectului de hc'tdr6re ,
referatul de aprobare, raportului de specialitate al compartimentului de r,asort al
aparatului propriu al primarului , avizele comisiilor de specialitate pronuntate asupra
problemelor ce se constituie in urgenf5 gi se suplimenteazi ordinea de zi :
Dau cuv6ntul domnului primar Gheorghe Victor primar : propun suplimentarea ordinii
de zi cu.

-punctul 11 proiectul de hotarAre privind revocarea HotirAri Consiliului Local
Cojasca nr.24121.03.2020 privind imputernicirea domnului viceprimar Eftimie' lon de
al inlocui pe reprezentantul U A.T. C. Cojasca in Adunarea Generald a Asocia[iei de
jude[ul
deqeurilor
Dezvoltare lntercomunitara,, Management integrat

in

al

Ddmbovita,
Nefiind alte probleme supun aprobdrii proeictul ordinii de

Cine este pentru ? 11 voturi .Mul[umesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi . Mul[umesc

zi

propus

.

.

Ordinea de zi propusd s-a aprobat cu : voturi pentru 11, voturi impotrivi 0,
Documentele ce fac obiectul proiectului ordinii de zi au fost puse la dispozilia
consilierilor locali pentru studiu gi analizi in timp util , urmand ca in qedinti sd se
prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de
activitate.
Pregedintele de gecirn[6 supune ca proiectul de hotirAre si fie adoptat prin vot
deschis , iar cele cu privire la persoane vor fi luate in totdeauna prin vot secret
propune aprobarea de cdtre consilieri.
Cine este pentru ? 11 voturr Mullumesc,
Cineva este impotrivd ?. 0 voturi Multumesc ..
Votul deschis pentru adoptarea proiectelor de hotdrdri iar cele cu privire la
persoane vor fi luate in totdeauna prin vot secret s-a aprobat cu ; voturi pentru 11,
voturi impotrivd 0,
in continuare se :
TRECE LA PROIECTUL ORDINII DE ZI :

Se pune in discu{ie punctul nr.1 al ordinii de zi

: proiect de hotirAre privind

rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cojasca pe anurl 2020
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de hotirAre gi referatul de aprobare, dupd care aratd c;d acesta
este insolit de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum 9i
rapoartele consultative cle avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de
c6tre pregedintele de qedin{6
.

Se solictd discutii
Nu sunt gi alte propuneri
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate
Daci sunt observatii la proiectul de hotdr6re ?
Nu sunt observatii la proiectul de hotdrdre.

sunt favorabile.

Supun aprobdrii dumneavoastrd proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mul[umesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivS, .Mullumesc..
Proiectul de hotdrAre privrnd rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Cojasca pe anul 2020, s^a aprobat cu : voturi pentru 11, voturi impotrivi 0,
S-a adoptat HCL nr.33/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Cojasca pe anul 2020.

Se pune in discutie punctul nr.2 al ordinii de zi

: proiect de hotdrAre privind

inchiderea contului de execulie al bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei
Cojasca, jude! DAmbovi{a aferent trimestrului l, anul 2020.
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare, dupd care arati ci acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de
cdtre pregedintele de gedintd.
Se solicitd disculii
Nu sunt gi alte propunerr
Rapoartele consultative ale comisiilor de speciatitate sunt favorabile.
Daci sunt observatii la proiectul de hotdrdre
Nu sunt observatii la proiectul de hot6r6re
Supun aprobirii dumneavoastri proiect de hotirAre inchiderea contului de execulie
bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Cojasca, jude! Ddmbovita
aferent trimestrului l, anul 2020
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mul[umesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc..
Proiectul de hotdrare privind inchiderea contului de execu[ie al bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Cojasca, jude[ DAmbovi[a aferent trimestrului l, anul
2020 s-a aprobat cu : voturi pentru 11, voturi impotrivi 0,
S-a adoptat HCL nr.3412020 privind inchiderea contului de execulie al bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Cojasca, jude! Ddmbovi{a aferent
trimestrului l, anul 2020
.

al

Se pune in discutie punctul nr.3 al ordinii de zi : proiect de hotdrdre privind
modificarea , incepAnci cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum gi a amenzilor

prevezute de Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, prin indexarea cu rata inflatiei
in procent de 3,8%.
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor .
Se prezintd proiectul de hotdrAre 9i referatul de aprobare, dupd care arat6 cd acesta

este insolit de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum
9i
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de

cdtre pregedintele de gedinla
Nu sunt gi alte propuneri
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observalii la prorectul de hotdrdre ?
Nu sunt observa{ii la proiectul de hotdrAre.
Supun aprobarii dumneavoastrd proiect de hotirAre privind modificarea incep6nd
,
cu anul fiscal 2020, a nrvelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale gi a
altor taxe asimilate acestora, precum gi a amenzilor prevdzute de Legea nr.22:.Zt2O1S
privind codul Fiscal, prin indexarea cu rata infla{iei in procent de 3,g%.
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..
Proiectul de hotdrdre privind modificarea, incepdnd cu anul fiscal2O2O, a nivelului
valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale qi a altor taxe asimilate ac;estora,
precum si a amenzilor prevdzute de Legea nr.227t2015 privind Codul Fiscal, prin
indexarea cu rata inflatier iri procent de 3,8%, s-a aprobat cu : voturi pentru ,l 1, voturi
impotrivd 0,
S-a adoptat HCL nr.3512Q20 privind modificarea , incepAnd cu anul fiscal2tO2O, a
nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate

acestora, precum

si a arnenzilor prevdzute de Legea

Fiscal, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 3,9%.

nr.22Tt2O15 privind Codul

Se pune in discutie punctul nr.4 al ordinii de zi : proiect de hot6r6re priv,ind de
modificare a HotdrArii Consiliului Local Cojasca, nr. 1gt21.Og.2O1S , privind
prelungirea valabilitdtii Planului Urbanistic General gi a Regulamentului
Local de

Urbanism al comunei Cojasca , jude(ul DAmbovila
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor
Se prezinti proiectul de hotdrAre 9i referatul de aprobare, dupd care aratd cd acesta
este insotit de raportul c1e specialitate al compartimentului de resort precum gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezen,tate de
cdtre pregedintele de gedin{a
Nu sunt gi alte propunen
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabite.
Dacd sunt observa{ii la pro,uctUl de hotarAre ?
Nu sunt observalri la proiectul de hotdrAre.
,

Supun aprobdrii dumneavoastrd proiect de hotirAre de modificare a HotirArii
Consiliului Local Cojasca, nr. 13/25.03.2015 , privind prelungirea valabilitifii planului

Urbanistic General gi
judelul Ddmbovi{a

a

Regulamentului Local de Urbanism al comunei Cojasca

,

Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..

Proiectul de hotdrAre de modificare a HotirArii Consiliului Local
Cojas;ca, nr.

13125'03'2015 , privind prelungirea valabilitdfii Planului Urbanistic
General qi a
Regulamentului Local de [Jrbanism al comunei Cojasca judeful
Dambovila s-a
,
aprobat cu : voturi pentru 'i voturi impotrivi 0,
S-a adoptat HCL nr.36/2020 de modificare a Hotdrdrii
Consiliului Local Cojasca, nr.
13125'03'2015 , privind prelungirea valabilit6!ii Planului Urbanistic
General gi a
Regulamentului Locar de urbanism al comunei cojasca judelul
DAmbovita
,

i

Se pune in disculie punctul nr.S al ordinii de

zi : proiect de hotdr6re privind
alegerea pregedintelui de gedinla in cadrul consiliului local Cojasca pentru
pr:rioada
mai-iulie 2020
- proiect ini[iat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinti proiectul de hotdrAre referatul de aprobare,
9i
dupd care aratd cd acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prer:um
gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate,
in plen prezentate de
cdtre pregedintele de gedirrld
Se solicit discutii
Se dd cuv6ntul domnului consilier local gi viceprimar Eftimie lon propun
presedinte
,
de gedintd pentru perioada rnai-iulie 2O2O pe domnul consilier local
Badea Dumitru
Nu sunt gi alte propuneri
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dac6 sunt observatii la proiectul de hotdrdre ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotdrdre.
Supun aprobarii dumneavoastrd proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui
de
gedintd in cadrul Consiliului local Cojasca pentru perioada mai-iulie
2O2O
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotriva ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..
Proiectul de hotdrare privind alegerea pregedintelui de gedinfi in cadrul Corrsiliului
local Cojasca pentru pertoada mai-iulie 2O2O s-a aprobat cu : voturi pentru 11 voturi
impotrivd 0,
S-a adoptat HCL nr.3712020 privind alegerea pregedintelui de gedin!6 in cadrul
Consiliului local Cojasca pr:ntru perioada mai-iulie 2O2O
:

Se pune in disculie punctul nr.6 al ordinii de zi

: proiect de hotd16re privind
aprobarea modificdrii organrgramei gi statul nominal de funclii al comunei Crjasca
judelul Ddmbovita si a serviciilor in subordinea Consiliului Local Cojasca.6
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinti proiectul de hotArAre gi referatul de aprobare, dupi care arati ci,cesta
este insolit de raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi

rapoartele consultative de avizare al comisiei
de specialitate, in plen prezentate de
cdtre pregedintele de gedin{a.
Nu sunt gi alte propuneri
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate
sunt favorabite.
Dacd sunt observalii la proiectul de hot6r6re ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotirdre.

supun aprobdrii dumneavoastrd proiect de hotdrare privind
aprobarea modificSrii
organigramei si statul nontirral de funcfii al comunei
Cojasca judelul DAmbovita si a
serviciilor in subordinea consiliului Local cojasca.aa

Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mul(umesc
Cineva este impotrivi ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..
Proiectul de hotdrare privind aprobarea modificirii organigramei
gi statul nominal de
funcfii al comunei cojasca judeful D6mbovila gi a
serviciilor in subordinea consiliului
Local cojasca s-a aprobat cu : voturi pentru 11, voturi
impotrivd 0,

S-a adoptat HCL nr.38t2020 privind aprobarea modificirii
organigramei gi statul
nominal de functii al comunei Cojasca judelul Ddmbovi{a gi
; serviciilor in

subordinea Consiliului Local Cojasca.

Se pune in disculie punctul nr.7 al ordinii de zi : proiect de hotdrare privind
modificarea gi conrpletarea ,lnventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public

al comunei Cojasca, judet l)ambovita ,,
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezintd proiectul de hotdrAre gi referatul de aprobare, dupa care arat6 ce iacesta
este insolit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prec;um gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de
cdtre pregedintele de gedinld.
Nu sunt 9i alte propuneri.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.

Daci sunt observa[ii la proiectul de hotdrAre ?
Nu sunt observalii la proiectul de hot6r6re.
Supun aprobarii dumnea'voastri proiect de hotdrAre privind modificarea gi
completarea ,,lnventaruiui bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei

Cojasca, jude! DAmbovita
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..
Proiectul de hota16re privind modificarea gi completarea ,,lnventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniul public al comunei cojasca, jude! Ddmbovifa ,, S-? aprobat
cu : voturi pentru 1 1, voturi impotrivi 0,
S-a adoptat HCL nr.39t2020 privind modificarea 9i completarea ,,lnventarului
bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei Cojasca, jude! DAmbovila
,,

Se pune in discu{ie punctul nr.8 al ordinii de zi: proiect
de hotirare privind privind
inregistrarea U.A.T comuna cojasca in Sistemut nlalionat
platd on-line
Electronic
a taxelor gi impozitelor utrlizand cardul bancar (sNEp) si modul de
de suportare a
com ision u u i ba ncar la tr artz.acti le on_line
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinti proiectul de hotardre gi referatul de aprobare,
dupi care aratd ci acesta
este insolit de raportul cle specialitate al compartimentului de
resort pre,cum 9i
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate,
in plen prezentate de
cdtre pregedintele de gedinld.
Nu sunt 9i alte propuneri
Rapoartele consultative ale comisiilor de speciatitate sunt favorabile.
Daci sunt observalii la proiectul de hotdrdre ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotirAre.
Supun aprobdrii dumneavoastrd proiect de hotdr6re privind
inregistrarea U.A.T.
comuna Cojasca in Sistemul Nalional Electronic de Plata on-liie a
taxelor gi
impozitelor utilizand cardul bancai (sNEP) si modul de suportare
a comisionului
bancar la tranzacfiile on-line
Cine este pentru ?. '11 voturi pentru .Mullumesc
cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivi, .Murlumesc..
Proiectul de hotd16re privind inregistrarea U.A.T. comuna Cojasca in
Sistemul
Nalional Electronic de Platd on-line taxelor gi impozitelor utilizAnd
cardul llancar
(SNEP) 9i modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile
on-line s-a
aprobat cu : voturi pentru 11, voturi impotrivd 0.
S-a adoptat HCL nr.40t2020 privind privind inregistrarea U.A.T. comuna
Cojasca in
Sistemul National Electronic de Plati on-line a tixelor gi impozitelor utiliz6nd
cardul
bancar (SNEP) 9i rnodul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-linre
I

i

i

Se pune in disculie punctul nr.9 al ordinii de zi : proiect de hot6r6re privind p
aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 gi a Programului de activitate pe anul
2020 al cdminului culturral al comunei cojasca, jude{ul DAmbovila
- proiect rnitiat de primar Gheorghe Victor.
Se prezintd proiectul de hotdrare gi referatul de aprobare, dupd care arati cd acesta
este insottt de raportul cie specialitate al compartimentului de resort prec'um gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate de
citre pregedintele de gedin{d.
Nu sunt gi alte propuneri.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Daci sunt observalii la proiectul de hotdr6re ?
Nu sunt observatii la proiectul de hotdrire.
Supun aprobirii dumneavoastra proiect de hotir6re privind aprobarea Raportului de
activitate pe anul 2019 9i a Programului de activitate pe anul 2020 al ciminului
cultural al comunei Cojasca, judelul DAmbovi(aii
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrlvd ? 0 voturi impotrivd, .Mullumesc..
Proiectul de hotdrAre privrrtd aprobarea Raportului de activitate pe anul 201g gi a

Programului de activitate pe anul 2o2o al cdminului cultural
al comunei Cojasca,
judelul D6mbovita, s-a aprobat cu :
voturi pentru 11, voturi impotrivd 0,
S-a adoptat HCL nr.41t2020 privind aprobarea Raportului
de activitate pe anul
20'19 9i a

Programului de activitate pe anul 2o2O al cdminului cultural
al comunei Cgjasca,
judelul Ddmbovila
Se pune in disculie punctul nr.10 al ordinii de zi : proiect
de hotirare privind
aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 gi a Programului
de activitate pe anul
2020 al bibliotecii comunale cojasca, jude[ul D6mbovila
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor .
Se prezintd proiectul de hotardre gi referatul de aprobare, dupd
care arati ci acesta
este insotit de raportul de specialitate al compartimentului de resort prec;um
gi
rapoartele consultative de avizare al comisiei de specialitate,
in plen prezenrate de
cdtre pregedintete de gedinld
Nu sunt gi alte propunen.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa{ii la prorectul de hotdr6re ?
Nu sunt observa[ii la proiectul de hotirAre.

supun aprobarii dumneavoastrd proiect de hotd16re aprobarea Raportu
ui de
activitate pe anul 2019 9i a programului de activitate pe anul 2020 al
bibliotecii

comunale Cojasca, judetul Diimbovila .
Cine este pentru ?. 11 voturi pentru .Mullumesc
cineva este inrpotrivi ? 0 voturi impotrivi .Mulfumesc,.
Proiectul de hotarAre privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 201g
9i a
Programului de activitate pe anul 2O2O al bibliotecii comunale Cojasca, judelul
Ddmbovita.
s-a aprobat cu : voturi pentru 11, voturi impotrivd 0,
S-a adoptat HCL nr.42t2020 privind aprobarea Raportului de activitate pe
anui 201g
9i a ProgramuiLri de activitate pe anul 2O2O al bibliotecii comunale Cojasca, judelul
DAmbovi(a

Se pune in disculie punctul nr.11 al ordinii de zi : proiect de hotir6re privind privind
revocarea I lotdrAri Consiliului Local Cojasca nr.24121.03.2020 prrivind
imputernicirea i1ontnului viceprimar Eftimie lon de al inlocui pe reprezentantul U.A.T.
C. Cojasca in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari
,,
Management integrat al degeurilor in judelul D6mbovifa
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor.
Se prezintd proiectul de hotdr6re 9i referatul de aprobare, dupa care aratd cd acesta
este insotit dc raportul de specialitate al compartimentului de resort precum gi
rapoartele con$rrltative de avizare al comisiei de specialitate, in plen prezentate
de
cdtre pregedint;l': dc Aedin{d.
Nu sunt 9i alte propuneri

Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observatii la proiectul de hot6r6re ?
Nu sunt observatii la proiectul de hotdrdre.
Supun aprobdrii dumneavoastrd proiect de hotdrdre privind revocarea l-lot6r6ri
Consiliului Local Cojasca nr.24/21.03.2020 privind imputernicirea dcmnului
viceprimar Eftimie lon de al inlocui pe reprezentantul U.A.T. C. Cojasca in Adunarea
Generald a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,, Management integrat al
degeurilor in judetul DAmbovila
Cine este pentru ?. '11 voturi pentru ,Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd, .Mul[umesc..
Proiectul de hotiirdre privind revocarea HotdrAri Consiliului Local Cojasca
nr.24121.03.2020 privinci irnputernicirea domnului viceprimar Eftimie lon de al inlocui
pe reprezentantul U.A.T. C. Cojasca in Adunarea Generald a Asocial,iei de
Dezvoltare lntercor runitari
Management integrat al degeurilor
iudelul
D6mbovila, s-a aprcbat cu:voturi pentru 11, voturi impotrivd 0.
S-a adoptat HCL nr-43t2020 privind privind revocarea Hotdr6ri Consiliului Local
Cojasca nr.24121.0i\.2020 privind imputernicirea domnului viceprimar Eftimie lon de
al inlocui pe reprezcntantul U.A.T. C. Cojasca in Adunarea Generald a Asocia[iei de
Dezvoltare lntercotitunitard ,, Management integrat al degeurilor in jude{ul D6mbovita

,,

in

Dau cuvAntul domnului consilier local Bamboi Marcel ce atribu{ii are Consiliul local
pentru Servicirrl Pr,rhtic de Asisten{d Sociali
Rdspunde Gheorgire Victor primar
atribufiile obiective le stabilegte prrmarul,
evaluarea activitd{ii o face Consiliul Local
Dau cuvdntul dontrrului consilier local Badea Dumitru, am obiectii cu pri,rire la
activitatea doamnei consilier Miu Alina Florentina in cadrul Serviciului Public de
Asistenld Sociald Crjasca , nepoata mea Diana a depus dosarul de lndemniza[ie
pentru cregteri-' coir l pe care nu la trimis la AJPS DAmbovita gi trateazi ceti(enii
foarte rigid
Gheorghe Victor prl;nar- de satul cojasca rdspunde Stoichiti Mihaela
Domnul consilier llr:al Meltiade Petre - domnul primar Gheorghe Victor este v'inovat
de comportamentul ersistenfei sociale.
Domunul Gheorghe Victor primar- propun rotirea adici Miu Alina Florentina si
rispundd de s:rtul l-:rntanele si stoichiti Mihaera de satul lazu.
.

-

.

.

Nu au existat probltrne deosebite

Fiind epuizati: mair:rialele de pe ordinea de zi, domnul pregedinte de sedinld
consilier local Pruni:scu Mihaela , declard inchise lucrdrile qedinlei, cu mu{umiri
pentru participare.
Sedinta s-a inr,;his l,i cra

1915.
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8'Hotirdrea Consiliului Local al comunei Cojasca nr. 40t2019 privind
inregistrarea U,A,T.
comuna Cojasca in Sistemul Na(ional Electronic de Platd
on-lin-e a taxelor gi
impozitelor utilizdnd cardul bancai (sNEP) si modul
de suport.r" comisionului
bancar la lranzac(iile on-line, aprobati cu : 1i voturi pentru,
0 voturi impotrivi :
9'Hotar6rea consiliului Local al comunei cojasca ni.
utz6tg privino aprobarea
Raportului de activitate pe anul 2019 a rri,gramuiui
de activitate pe anur 2o2o al
9i
cdminului cultural al comunei Cojasca, judeluiDambovi(a,
aprobaie
t1 voturi

,

pentru, 0 voturi impotrivi

*-,

:

10'HotdrArea Consiliului Local al comunei Cojasca
nr.42t2019 privind aprobarea
Raportului de activitate pe anul 2019 a Rroiramulri
o" activitate pe anur 2O2O al
9i
bibliotecii comunale Cojasca, jude{ul D6mboriila
, apiooata cu : 11 voturi penrru,

0
voturi impotrivi :
11'Hotirdrea Consiliului Local al comunei Cojasca nr. 43tzo1g privind
rev{)carea
HotdrAri consiilului Local cojasca nr.24121.03.'2oio privind
imputernicirea domnului
viceprimar Eftimie lon de al inlocui pe reprezentantul U.A.T.
C.'co;asca inAdunarea
GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard
Management
,,
integ;rat al
degeurilor in jude{ul Ddmbovila,, aprobatd cu : 11
voturi plntru, o voturi
impotrivi:

$edinla se incheie la ora 1900 in conformitate cu dispozitiile art 10 din Lege a nr.
52
12003 privind transparenla decizionalS in administralia publici
locali, minuta se va
publica la sediul primiriei comunei Cojasca.
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