
ROMANIA
JUDETUL uAurovrll

COMUNA COJASCA
CONSILIT]L LOCAI,

Adresa: Strada Principala nr.277,I'el/Fax: 024567 1565
email primar@primariac

PROCES - VERBAL
incheiat azi 16,02.2020

In conformitate cu art. 134, alin.(l), din OUG nr 57 I 2019, privind Codul Administrariv si
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general comuni
, jr. Cirstina Maria face prezenta $i constata cd din numdrul total de l5 consilieri sunt prezen{i
la gedinla l4 consilieri locali (Badea Dumitru, Prunescu Mihaela, lJngureanu (iheorghe
Cristinel, Eftimie Ion, Stoica Alexandru, Petre Jeanina Loredana, Meltiade Petre, Obrete
Nicolae, Micu Nicolae. Bamboi Marcel, Leanca Ion, N[vrdpescu Mihai, Radu Dumitlu, Lipan
Nicolae ) lipsa ( Micu Daniel) , fiind intrunit cvorumul necesar pentru aprobarea proiectilor
de hotardri de pe ordinea de zi .

La lucr[rile gedinlei participE doamna , jr. Cirstina Maria seQretar general comuni,
domnul Gheorghe Victor primar, Cdlin Nicolae adminitrator public. doamna Bindoiu Mihaela
consilier contabil, Ungureanu Daniela referent pentru achizilii, investi[ii qi patrimoniq, Preotul
paroh Cirstina Ion-Aurelian.

$edinla fiid publica la lucrdrile sedinfei pot participa reperezentanlii cet6fenilor.
D-na secretar general comuni , jr. Cirstina Maria arat[ cd Eedinla a fost convocatll
conform DISPOZITIEI primarului nr.223107 .02.2020 ora 1200 , conl'orm ar1.l 34 alin.(l) lit.a)
din OUG nr 57 12019, privind Codul Administrativ gi este legal constituita fiind prezenli l4
consilieri locali
Convocarea consilierilor locali s-a f-acut telefbnic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar generat comunl aratl c6, in conl'ormitalte cu art.
123, alin.( l) din O.U.G. nr 5712019 privind Codul Administrativ, preqedinte de gedinfi ales este
domnul consilier local Badea Dumitru .

De asemenea secretarul general al comunei supune spre aprobare Consiliului Local Cojasca
procesul verbal al ;edinla din data de 30.04.2020,
Domnul presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinar6 de azi,
16.02.2020.

Domnul pregedinte de gedinfd, consilier local Prunescu Mihaela precizeazd,cd procesul

- verbal al gedinJei publice ordinare a Consiliului Local al comunei Cojasca idin data
31.01.2020 a fost pus la dispozilia consilierilor locali in timp util gi anume o copie a acestuia
a fost anexatd la invitalie.

inainte de a intra in ordinea de zi, nefiind observa{ii cu privire la cele conselnnate in
procesul verbal domnul pregedinte de gedin{6 consilier local Prunescu Mihaela . supune spre
aprobare procesul -verbal al gedinlei, ordinare din 3l .01.2020.
Nu sunt observalii Ia cele consemnate in procesul verbal al gedin{ei anterioare .

Cine este pentru ?4 voturi. Mullumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi. Mullumesc.
Procesul verbal incheiat in gedinla publicd ordinar6 din data de 31.01 .2020,s-a aprobpt cu :14
voturi pentru,voturi impotrivd 0, semnat de pregedintele de gedinld - consilier local irrunescu
Mihaela gi secretar general comund jr. Cirstina Maria ,

Proiectul Ordinii de zi a gedinlei de lucru a lbst aliqat la sediul Primiriei pomunei
Cojasca a$a curn este prevdzut de Legea nr. 5212003, privind transparen{a deciziionala in
administralia publicd locald .



in continuare domnul pregedinte de qedinld consilier local Prunescu Mihaela

Consulta Consiliul Local daca sunt gi alte probleme de maxima urgenta care nu suferi
amAnare, bineinleles dacd sunt respectate Ei prevederile Legale privind existen{a pnoiectului

de hotdrdre , referatul de aprobare, raportului de specialitate al compartimentului de resort al

aparatului propriu al primarului , avizele consultative ale comisiilor de specialitate prronunlate

asupra problemelor ce se constituie in urgenfd . Nu se suplimenteaz6 ordinea de zi
Domnul preqedinte de gedint6 consilier local Prunescu Mihaela prezintd:

Ordine de zi propusS:

I proiect de hotar6re privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al ,comunei

Cojasca, in Consiliul de Administrafie al l-iceului 1'ehnologic Cojasca,
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;

2. proiect de hotardre privind atestarea unui Microbuz model ford transit culoare frozen

white , in domeniul privat al comunei Cojasca , judeful Ddmbovila;
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;

3. proiect de hotardre privind completarea gi insugirea inventarului bunurilor care allcdtuiesc

domeniul privat al comunei Cojasca cu modific[rile gi completlrile ulterioare;
- proiect iniliat de primar Cheorghe Victor;
4. proiect de hotardre privind probarea Strategiei anuale de achizilie publicd o corrunei
Cojasca pentru anul2020 ;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
5. proiect de hotardre privind aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli al rcomunei

Cojasca, judeful Ddmbovila pentru anul2020 estimdrii pentru anii202l-2022.
- proiect initiat de primar Gheorghe Victor;
6. proiect de hotar6re privind aprobarea vdnzlri terenului intravilan curli construclii
aparlinand domeniului privat al comunei Cojasca. in supralala de 1l4l mp. situat in comuna

Cojasca, sat Iazu, str. Rampa nr.460, 'f l6 P77812, judel Ddmbovila prin licitalie publirpa;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
7. proiect de hotardre privind aprobarea vdnzdri terenului intravilan cu(i construclii
apa(indnd domeniului privat al comunei Cojasca, in suprafald de 244 mp , situat in comuna

Cojasca, sat lazu, str. Intrarea Stadionului Tl8 P85l/1, Lot Nr. 2, judef Ddmbor,rila prin

licitatrie publica;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
8. proiect de hotarAre privind aprobarea vdnzdri terenului intravilan curli construclii
aparlinind domeniului privat al comunei Cojasca, in supraf-afa de 312 mp , situat in comuna

Cojasca, sat lazu, str. lntrarea Stadionului, Tl8 P85l/1, Lotul Nr. I, jude! Ddmborvila prin

licitalie publicS;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
9. proiect de hotardre privind aprobarea vdnzdri terenului intravilan curli construc[ii

aparfinind domeniului privat al comunei Cojasca, in suprafafd de 364 mp . situat in comuna
Cojasca, sat Iazu, str. Rampd nr.404 B, l'15 P730, judel Ddmbovila prin licitalie publlicd;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
10. proiect de hotardre privind aprobarea vdnzdri terenului intravilan curli cq'nstruc{ii

apa(indnd domeniului privat al comunei Cojasca, in suprafald de 920 mp , situat in comuna

Cojasca, sat Iazu, str. Rampd nr.448, Tl3 P358/41, jude{ Ddmbovila prin licitalie publica;

- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
I l. proiect de hotardre privind aprobarea vdnzdri terenului intravilan curti cQrnstructii

apa{inand donreniului privat al comunei Cojasca. in suprafafa de 1006 mp. situat in comuna
Cojasca, sat Iazu, str, Rampd nr.446,'f l6 P778ll, jude{ D6mbovila prin licitalie publip6;
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor;
l2 proiect de hotardre privind aprobarea unui ajutor de urgen!6 doamnei Cobzaru Ggorgeta;



- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor
-cererea nr, 3921 I 4.01 .2020 a preotului paroh Cirstina Ion .-Aurelian.
Nefiind alte probleme supun aprobarii proiectul ordinii de zii ;
Cine este pentru ? l4 voturi .Mullumesc.
Cineva este impotriva ? 0 voturi . Mullumesc ..

Ordinea de zi propus[ s-a aprobat cu : voturi pentru 14, voturi impotrivd 0, din totalul de 15
consilieri locali in funclie.

Documentele ce fac obiectul proiectului ordinii de zi au fost puse la dlispozilia
consilierilor locali pentru studiu qi analiza , urmdnd ca in gedinp sa se prezintp numai
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pe domenii de activitaie.

Pregedintele de qedinld supune ca proiectul de hotardre s[ fie adoptat prin vot deschis ,
iar cele cu privire la persoane vor fi luate in totdeauna prin vot secret conform art.l3galin.(5)
lit.a) propune aprobarea de cdtre consilieri.
Cine este pentru ?14 voturi .Mullumesc.
Cineva este impotriva ? 0 voturi Mullumesc .

Votul deschis pentru adoptarea proiectelor de hotardri s-a aprobat cu ; voturli pentru
14, voturi impotrivd 0.

In continuare se trece la ordinea de zi:

SE TRECE LA DEZBATEREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI :

l.Se pune in discutie punctul nr.l al ordinii de
reprezentanlilor Consiliului Local al comunei
Liceului Tehnologic Cojasca;
- proiect iniliat de primar Gheorghe Victor.
Se prezinta proiectul de hotlrdre gi referatul de aprobare, dup6 care arat6 c6 acesta estf insotit
de raportul de specialitate al compartimentului di resort p.ecum gi rapoartele consultative A.
avizare ale comisiilor de specialitate, in plen prezentate de cdtre doamna Bindoiu llvlihaela
consilier contabil.

Dau cuvdntul d-nei secretar general al comunei Cojasca , jr. Cirstina Maria , dqreEte sd
fac6 unele precizari la unele aspecte procedurale privind d.rlbgu.urea qedinlelor de donsiliu,
umare a intrdrii in vigoare a Codului Administrativ adoptat prin b.U.C . nr.57'2Ol9.
Astfel , conform noiiproceduri legale , secretarul geneial af comunei Cojasca anunf6 clonsiliul
local ci proiectele de hotdrdre aflate pe ordinanea de zi sunt insolite de ,d;.!t.i; il
specilitate qi de avizele consultative ale comisiilor 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 hotardre privin d desemnarea reprezentan[ilor CorlLsiliului
Local al comunei Cojasca, in Consiliul de Administrafie al Liceului tehnologic Cojasc]a?
Nu sunt observatii la proiectul de hot6rdre
Se supune aprob[rii proiectul de hotar6re privind desemnarea reprezentan]ilor Co4siliului
Local al comunei Cojasca, in Consiliul de Administralie al Liceului iehnologic Cojascll.
Cine este pentru ? l3voturi pentru ,Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotarAre privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al cpmunei
cojasca pe anul 2020, s-a aprobat cu : voturipentru 13, voturi impotiiva 0.
S-a adoptat HCL 1612020 privind rectificarea bugetului local dL venituri qi cheltlrieli al
comunei Cojasca pe anul 2020;

zi : proiect de hotardre privind desq:mnarea
Cojasca, in Consiliul de Adminislratie al



2' se pune in discufie punctul doi al ordinii de zi : proiect de hotarar( privind
atestarea unui Microbuz model ford transit culoare lrozen whit. , in domenirr nrir.i'"icomunei Cojasca, judeful Ddmbovila; ' r' vvr

-proiect iniliat de primar Gheorghe Victor.
se prezintd proiectul de hot6rdre gi referatul de aprobare, dupd care aratdc6 acesta estte insolitde.raportul de specialitate al compartimentului de resort'precum gi rapoartele consultiative deavizare al comisiilor de specialitate, in plen. ' Y' 'svvqrrw'v vurrJurr'[trvtr utr

Solicit inscrieri la cuvdnt
Nu sunt inscrieri la cuv6nt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observalii la proiectul de hotdrdre piirind
Nu sunt observalii la proiectul de hot6r6re.
Se supune aprobdrii proiectul de hotardre privind atestarea unui Microbuz model for{ t.anritculoare frozen white., in domeniul privat al comunei Co;ur.u , judelul DAmbovita;
Cine este pentru ? l4 voturi pentru .Mrllurnara " -- 'JEvviur !/Hrrrvvvr!q'

Cineva este impotrivi ? 0.voturi impotriva .Mullumesc..
Proiectul de hotardre privind atesiarea unui Microbuz model ford transit culoard frozenwhite , in domeniul privat al comunei cojasca ,luaeluioambovila, ,_u uprobui-;;'l',;;ffi;
pentru 14, voturi impotrivE 0. '--' - *

S-a adoptat HCL nr.l7/2020 privind atestarea unui Microbuz model ford transit culoarefrozen white , in domeniul privat al comunei Cojasca , judeful Dambovila. 
*""" rutuars

3' Se pune in disculie punctul trei al ordinii de zi : proiect de hotar6re privind
completarea qi insugirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul o.tr"^;i !ffi;,Cojasca cu modificarile gi completarile ulterioare. 'Er s! 

lvrrrq'wr
- iniliator primar Gheorghe Victor

Se prezintd proiectul de hot[r6re qi referatul de aprobare, dupd care aratd cd acesta estJ: insotit
de.raportul de specialitate al compartimentului de resorrprecu. gi rapoartel.."dl,;}t;; d.
avizare ale comisiei de specialitate. 

'--r - -' -f ' '- -"

Solicit inscrieri la cuvdnt.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Daci 

.sunt 
observalii la proiectul de hotErdre privind completarea gi insugirea inverlrtarului

bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al comunei Cojasca cu modificarile gi 
""-Ii"arir"ulterioare?

Nu sunt observalii la proiectul de hotardre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotardre privind completarea qi insugirea invelrtarului
bunurilor care alcdtuiesc domeniul privat al comunei Cojasca cu modificarile gi;;ili;;;t[
ulterioare.

Cine este pentru ? 14 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotriva ? 0 voturi impotrivd .Mulpmesc.
Proiectul de hot[rdre privind completarea qi insugirea inventarului bunurilor care alcfituiesc
domeniul privat al comunei Cojasca cu modificarile qi complet6rile ulterioare, r-;;.ffi;,;;
: voturi pentru 14, voturi impotrivd 0. ' 

I

S-a adoptat HCL nr.1812020 privind completarea gi insugirea inventarului bunurilfr care
alcStuiesc domeniul privat al comunei Cojasca cu modificarile gi completaril. ,tt.riour!

4. Se pune in disculie punctul patru al ordinii de zi: proiect de hotarare privind pr]obarea
Strategiei anuale de achizilie publica a comunei cojasca pentru anul 2020 : 

r- - - -'- ---



- ini{iator prirnar Gheorghe Victor

Se prezinta proiectul de hotdrdre gi refbratul de
de raportul de specialitate al compartimentului
ayizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuv6nt

aprobare, dup6 care arata ca acesta esre insolit
de resofi precum pi rapoartele consultative de

Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa{ii la proiectul de hotirAre privind probarea Strategiei anuale de {lchiziliepublici a comunei Cojasca pentru anul Z0Z0 ?
Nu sunt observalii la proiectul de hotardre.
Se supune aprobdrii proiectul de hotardre privind probarea Strategiei anuale de llchiziliepublicd a comunei Cojasca pentru anul2020.
Cine este pentru ? l4 voturi pentru .Mulfumesc
Cineva este impotrivE ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotdrdre 

- 
privind probarea Strategiei anuale de achizilie publica a !,omuneicojasca pentru anul2020, s-a aprobat cu : votuii pentru 14, voturi impotriva 0. l

S-a adoptat HCL nr.1912020 privind probarea Strategiei anuale ae actrlriii. oud,,li"a a
comunei Cojasca pentru anul2020 ;

5' Se pune in discu{ie punctul cinci al ordinii de zi : proiect de hotarare privind alrobarea
bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei Cojasca , judeful oarnuorilu;J1;; ffi
2020 estimdrii pentru anii2O2l-2022 J '-

- ini(iator primar Cheorghe Victor
Se prezinta proiectul de hotdrare gi referatul de aprobare, dup6 care arat6 cE acesta estl insotit
de raportul de specialitate al compartimentului dL resort precum gi rapoartel. .";rlr;tri;; d.
avizare ale comisiei de specialitate. 

r ' -'r------'- --""-'*f 'v sv

Solicit inscrieri la cuvdnt.
Dau cuvantul domnulu.i primar Gheorghe Victor- cu ocazia dezbaterii bugetului lfical de
venituri qi cheltuieli al comunei Cojasca , judelul Ddmbovila pentru anut- Z,ozO- ;ffiartt
pentru anii 2021-2022 se giseqte rezolvare Ei la cerere a nr. 392114.01.2020 u pr.oiurti ;;;;;Cirstina Ion -Aurelian pentru solicitarea aprob[rii suma de 100.000 lei din;;-",11"1"*i
pentru administrarea parohiei Cojasca, in caz afirmativ la momentul oprtun r. ,* Ii.rr*
documentele necesare pentru lucrdrile ce urmeazd a fi efectuate qi dup6 i.rn,,inur.ul;ffi;;;
depune toate documentele cu banii cheltuilii, am stabilit ,uru d. so.ooo l.i ;;;;;lr;;.il;Cojasca. - --- r- -'" 

f*'""'-
a )venituri '11.351,70 mii lei din care:
-7.508,00 lei Secliunea de funclionare 

;

-3.849,70 lei Secfiunea de dezvoltare 
;

b) cheltuieli 1'l .771 ,00 mii lei din care :

-7508,00 lei Sectiunea de funclionare;
-4.269,00 lei Secliunea de dezvoltare;
Excedentului bugetar in sumd de 419,30 mii lei aferent anului 2019 gi anilor precedenli,
Secliunea Dezvoltare.

aprobare prin Legea nr.S\ZO2O pentru anul 2020 astfel:

acesta va fi

Prin adresa n111.042/06.02.2020 trimisd de Administa(ia Judeteana a Finhatetor publice
conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.273I2OOG -legea finatelor publice locale cucompletdrite utterioare, adresa M.F.p. NR.+zz t 50 /06.02.2-020 qi'J""iir" ."rr,ri'e 1., p
nr'5/06'02 2020 ne comunicd repartizarea pe trimestre a sumelor oetatcite din unele venituri ale buo

in

si

-seme deflcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
indicator 1 1.02.02 pe anul 2O2O 1.g55 mii lel repartizali
- 433 mii lei, trim tV -426 mii tei.

finalarea cheltuililor descentralizate la nivelul
pe trimestre; trim I -518 mii lei, tirim ll -47g mii

xContul 
de executie al bugetului local la 3l .l Z.2Olg

de stat



xAnexa nr. I la Hotardrea Consiliului Judelean nr. 3 din
repartizate sume repr. fond la dispozitia consiliului Judetean-
*Adresa de la consiliul Judetean Dambovita privind nivelul
indicator 04.02.01pentru anul 2020- l.lgg.000 lei
*Contul de executie al bugetului local la 10.02.2020

-1.112.000 lei venituri proprii
- 419.300 lei excedent anul20l9

*Anexa I la Hotararea Consiliului Judetean nr. 2 din29.01.2020 - prin care ne sunt estimate
sume -

- din cote defalcate din impozitul pe venit(04 .02.01)-s94,00 lei
- sume pentru echilibrarea bugetului (04.02.04) - 133.000 leian202l

. lli:333 i:i1i1313tAnexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 2 din 29.01.2020 prin care
estitnate sume pentru echilibrarea bugetului local( I I .02.06) - 33 I .000 lei in 2a2l

- 191.000 lei an'.t022
- 185,000 lei an'.t023

29.01.2020 prin care ne sunt
500,000 lei an 2020

cotei cle 63oh(alocare directa)

'42,02.34- Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuinte -4.404
'42.02.41-Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatdtii- 36.000 lei
'42.02.65- Subventii de la Bugetul cle stat pentru finantarea p:N.D.L-506.2g

(Extindere si modernizarea iluminat public)
-43.31.00 - Sume alocate din bugetul Afir (str.Rampa)-31.61g,62 lei

*48.04.01 - Sume primite AFIR -4.571,7g lei
tAdresa nr. 3.230 din 15.01 .2020 primita de la Directia Generala a
care ne sunt repartizare sume defalcate din TVA pentru
descentralizate 11.02.02 - 1.855.000 lei

11.02.06 - 5.096.000 lei
04.02.04 - 1.023.000 lei

F inantelor pu pnn

finantarea chel uielilor

Estimari:11.02.06 - 1.922.0001ei an 202UL 073.000 lei an202211.036.000 lei
04.02.04-772.000\ei an202ll 757.OOO lei an20221 760.000 Iei an 2

Din care rezulta venituri: I1.777.000 lei
* N otele de fundamentare/referate de neces itate

Baza si temei legal:
-Legea 27312006 -L9Sea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulte
-Legea nr. 5/06.01 .2020 -privind bugetul de stat pe anul 2020;
Repartizarea sumelor conform anexei l proiectul de hotdrdre :

str. La

azane.

ul Lui
public,

ne sunt

nte ,

icii,
ztva

SVSU,

I km,

Din sumele repartizate sunt repartizate sume pentru reamenajare $anturi qi trotuare
cAP qi Spre Fdntanele , extindere re(ea de ap6 , asfaltare pe rtr. spr. Ghimpa[i, La r

[,a Molacu . Principala , amejare Bazd Sportiv[, extindere refea eiectrica pe str. Mit
Gurum6, qi str. Spre Iscip qi Ghimpati, alte cheltuieli, salariile angajalilor, , iluminat
contractele de prestdri servicii juridice, program contabilitat., LpX , reparafii <

repara[ie acoperiq gcoala \azu,izolare $coala Iazu, decontare deplas6ri, alte bunuri qi
achizilioanre microbuz qcolar, centrale termice , qcoala cojaica gi Iazu, orguni
comunei, ziua copilului 0l,06.2020. internetul pentru funclionarea institutiei,
parcelare pentru a termina cu punerea in posesie a refinerilor de l0 oZ. dotare serviciu
timbre postale , extindere relea de canalizare str. Trandafiri qi str. $colii in sat laz
proteclia mediului bani pentru ridicarea gunoialor, loc de joaca ia Cojasca, ajut
urgenta.

re de



Dau cuvdntul domnului consilier local Bamboi Marcel - votez impotriva acestui pfoiect de
hotardre privind aprobarea bugetului local de venituri Ei cheltuieli al comunei (lojasca 

,
iudetul D0mbovila pentru anur2020 estimarii pentnr anii2o2l-2022
Dau cuvdntul donrnului consilier local Micu Nicolae - votez impotriva acestui pqoiect de
hotardre privind aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei'Ciojasca ,judelul DAmbovila pentru anul2020 estim6rii pentru anii202l-2022.
Nu mai sunt alte inscrieri Ia cuv6nt.
Rapoartele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observa{ii la proiectul de hotdrAre privind aprobarea bugetului local de vq:nituri ;icheltuieli al comunei Cojasca . judelul Ddmbovila p.ntru anul 2020 estimdrii pefltru anii
2021-2022?

Dau cuvAntul domnului consilier local Bamboi Marcel- problema cu ganfurile la lazyteste de
ani de zile , nu sunt de acord sd beneficieze de sanfuri gi irotuare dec6t I du ainpop.r1uli" -uibine o investi{ie din care sd beneficiezetoatdcomuna'. gtili c6in sat rurr.anill.ip pr"ii.
torenliale datoritd cr nu sunt qanluri cetp{enii au probleme eu nu sunt de acord lum a-1i
tepartizat sumele , votez impotriva acestui proiect de hotarare privind aprobarea bir;ili;i
local de venituri ;i cheltuieli al comunei bo.iasca . judelul Dambovila pentru an1,ti zozo
estimdrii pentru anti 2021-2022 ' i" r -'

Dau cuvdntul domnului consilier local Micu Nicolae nici eu nu sunt de acord qum s-a
tepartizat sumele, votez impotriva acestui proiect de hotardre privind aprobarea Ulrg.iriui
local de venituri gi cheltuieli al comunei bojasca , judelul riambovila pentru 

^"1ri 
zoio

estim[rii pentru anii 2021-2022. i-' r --

Nu sunt mai sunt gi alte observalii la proiectul de hotardre.
Se supune aprobarii proiectul de hotardre privind aprobarea bugetului local de velrituri qi
cheltuieli al comunei Cojasca , jude(ul Ddmbovila pentru anul 2020 estimarii pentru anii
2021-2022.

Cine este pentru ? l2 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd? 2 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotirdre privind aprobarea bugetului local de venituri Ei cheltuieli al comunei
Cojasca, judeful Ddmbovila pentru anul2020 estimarii pentru anii2Oil-2022,, .;0,];;;;;
: voturi pentru 12, voturi impotrivd 2. 

'. -.r- -

S-a adoptat HCL nr,2012020 privind aprobarea bugetului local de venituri si chelluieli al
comunei Cojasca , judeful Ddmbovila pentru anul 202b estimdrii pentru anii 2021-2024

6' Se pune in disculie punctul qase al ordinii de zi : proiect de hotardre privind apf-obarea
vdnzdri terenului intravilan curli construclii apa4indnd domeniului privat ; ;E;r;;
Cgjasca, in suprafala de I 141 mp , situat in comuni Cojasca, sat Iazu, str. itampa rr.+l;0.-ri6
P778l2,jude1 Ddmbovila prin licitalie publicd; I '

- iniliator primar Cheorghe Vicror

Se prezinti proiectul de hotdrdre gi retbratul de aprobare, dupd care aratdcd acesta estd insotit
de raportul de specialitate al compartimentului di resort precum qi rapoartel. .onru[u]i;; ;;
avizare ale comisiei de specialitate. I --

Solicit inscrieri la cuvdnt.
Dau cuvdntul domnului consilier local Bamboi Marcel care solicitd amanarea ounteior 6-7-
8,9,10,11 toate sunt cu vdnzarea terenurilor curli construc{ii din domeniul prirat ai ;F;.i
cojasca prin licitalie publicd deoarece cetatenii nu au bani sd le cumpere.
Dau cuvdntul domnului consilier local Meltiade Petre sunt de ucord cu solicitarea arln6n6rii
puntelor 6,7,8,9,10,11 toate proiectele de hotardri sunt cu vdnzarea terenuril;[:ili
construcfii din domeniul privat al comunei Cojasca prin licitalie public6 deoarece cetat[nii nu
au bani sd le cumpere.



Dau cuvdntul domnului consilier local Micu Nicolae care solicitd amanarea punttllor 6,7,
8,9,10,11 toate proiectele de hotardri sunt cu vdnzarea terenurilor curfi construhtii dindomeniul privat al comunei cojasca prin licitafie publicd deoarece cetatenii ,r'.r'u]rir'i ,u"i.
cumpere.

Rapoartele consultative ale comisiilor de speciaritate sunt favorabile.
Se supune aprobdrii am6narea punctelor 6, 7,g,g,lo.l l, proiectele de hotar6ri
vdnzarea terenurilor curfi construclii din domeniul privai al comunei Cojasca
publica.

Cine este pentru ? l4 voturi pentru.Mullumesc.
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectele de hotrrdri privind vlnzarea terenurilor curli construclii din
comunei cojasca prin licitalie publicd punctele 6,7,g,g,lb,l l, s-a aprobat
14, voturi impotrivd 0.

care sunt clt

prin licitalie

domeniul al
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7' Se pune in discufie punctul Eapte al ordinii de zi : proiect de hotardre privind
unui ajutor de urgenfd doamnei Cobzaru Georgeta

- inifiator primar Gheorghe Victor
Se prezintd proiectul de hot[r6re gi relbratul de
de raportul de specialitate al compartimentului
avizare ale comisiei de specialitate.
Solicit inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt

Cine este pentru ? l4 voturi pentru .Mullumesc
Cineva este impotrivd ? 0 voturi impotrivd .Mullumesc.
Proiectul de hotdr6re. privind aprobarea unui ajutor de urgen{a doamnei Cobzaru
s-a aprobat cu : voturi pentru 14, voturi impotriva 0.
S-a adoptat HCL nr.2112020 privind apiobarea unui ajutor de urgenfa doamnei
Georgeta

aprobare, duph care arata cA acesta es

de resort precum gi rapoartele consu

local Bamboi Marcel - au venit la mine
. Cetdlenii vor ca programul sd fie de la g00-1400

Victor -primar- copii nu au mai fost la scoala moti

Rapoartele consultative are comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dacd sunt observalii la proiectul de hotarire privind aprobarea unui a.lurtor de
doamnei Cobzaru Georgeta?
Nu sunt observalii la proiectul de hotardre.
Sesupune aprobdrii proiectul de hotardre privind aprobarea unui ajutor de urgenfd
Cobzaru Georgeta

Dau cuvdntul domnului consilier
nemullumili de programul I 000-l 400

Dau cuv6ntul domnului Gheorghe
nu au avut transport.

Fiind epuizate nlateriarere de pe ordinea de z.i, domnul pregedinte 6e gedin16, Badea
consilier local , declard inchise lucrIrile gedinlei, ., ,rilrrniri pentru panicipare .

Sedinta s-a inchis la ora l3ls.

Contrasemneazd
Ssecretar geppal comuna

jr. Cirsti/rrt*Iaria
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