
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAC
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
incheiat in gedinla extraordinari de indata din data de 17.12.2021

in confbrmitate cu prevederile art.l37, alin (1) din OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ, sunt indeplinite condiliile pentru desfr$urarea legal[ a qedin{ei consiliului local,
respectiv majoritatea consilierilor locali in funclie.

Consilieri prezenli gi-au inregistrat prezenla in Registrul de prezentd linut de secretarul
general al comunei (art.l37ralin4) qi se constatd cd sunt prezenti un numdr de74 consilieri din
totalul de l5 consilieri locali: Bacu Nicu Sebastian, Cornea Daniel, Funda Ion, Strugaru Mariana,
Pocea Dan Constantin, $apte Sorin, Luca Gheorghe, Pindichi Cornelia, Alexa Gheorghe, Rusu
Liviu Vasile,Zguma Constantin , Foamete Cristian, Ciobanu Vasilica, Turcitu Vasile, fiind absenli
1 consilier: Anton Ioan

$edinla consiliului local este publici (art.138,alin1).
Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare,

consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a Consiliului Local, sd
conteste confinutul procesului-verbal gi sd ceara mentionarea exactd a opiniilor exprimate in
gedinla anterioard (art.138, alinl5); se consemneazd l4 voturi pentru: Bacu Nicu Sebastian,
Cornea Daniel, Funda Ion, Strugaru Mariana, Pocea Dan Constantin, $apte Sorin, Luca Cheorghe,
Pindichi Cornelia, Alexa Gheorghe, Rusu Liviu Vasile, Zguma Constantin , Foamete Cristian,
Ciobanu Vasilica, Turcitu Vasile.

Convocarea consilierilor s-a efectuat in conformitate cu prevederile art.134, din OLIG
nr.5712019 privind Codul Administrativ, prin Dispozilia nr.134 din 04.1 1.2021 emisd de primarul
comunei gi anexa la dispozilie, respectiv proiectul ordinii de zi care a fbst adus la cunoqtin{a
locuitorilor comurrei prin afigarea pe pagina de internet a comunei sau prin orice alte mijloace de
publicitate (art.135, alin4).confbrm procesului-verbal de afigare, inregistrat sub nr,
9806/17.12.2021, precum gi prin convocarea d-nei jr. Delcea Lenuta, secretar general al
comunei, inregistratd sub nr. 9804117.12.2021, fiind anexate toate materialele inscrise pe proiectul
ordinii de zi .

La propunerea d-lui primar al comunei, Cati Hristu, cel care a cerut convocarea
Consiliului Local, se supune spre aprobare ordinea de zi. cu majoritate simpl6, (art.135, alin,7) gi
suplimentarea acesteia cu incd un proiect de hotdrdre; se consemneazd 14 voturi pentru ordinea
de zi Ei pentru suplimentarea acesteia;

Proiectul ordinii de zi :

1 . Proiect de hotdr6re privind validarea Dispozitiei nr. 157110.12.2021privind rectificarea de buget
pe anul 2021;
2. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor pachete de craciunzo2l;
3. Pr<riect de hot[rdre privind rectificarea de buget pe anul ZO21;

4. Prezentare raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II anul Z02l:
Sunlimentare

5. Proiect de hotdrAre privind acordarea burselor scolare.
Se consemneazafaptul ca. d-l Foamete Cristian cere permisiunea de a se retr"ace din plenul

sedintei, motivand ca s-a ivit o problema personala.
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in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul I
l.ProiectdehotirtreprivindvalidareaDispozitiei nr. 157/10.12.2021privindrectificareadebuget
pe anul 202I; -dl pregedinte,de gedintd dE cuvdntul dlui primar care piezintl pe scurt proiectulle
hotardre, in sensul ca rectificarea de buget a fost necesara pentru achitarea'platiloriestante las
bugetul de stat, precum si a burselor scolare. Se supune la rrot punctul 1 de pe ordinea de zi: 13
consilieri voteazi,,pentru", hotararea fiind adoptat.

In ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 2
2. Proiect de hotirare privind acordarea unor pachete de craciu n 2021
-dl pregedinte de gedinfl dd cuvdntul dlui primar care prezintd pe scur-t proiectul de hot6r6re;
-dl primar aduce la cunostiinta domnilor consilieri, ca suma propusa, respectiv 25.000 lei este
aceeasi ca si in anul 2020, cu toate ca ar fi fost necesara marirea acesteia, dar se cunoaste situatia
bigetara si pentru persoanele cu dizabilitati suma ramane aceeasi de 5000 lei, toti cei prezenti sunt
deacord cu aceasta propunere;
-se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de'zi: 13 consilieri voteazd,,pentru,,, hotararea a fost
adoptata.

tn ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 3
3. Proiect de hotdrdre privind privind rectificarea de buget pe anul 20zl;
-dl pregedinte de gedinfE di cuv6ntul dlui primar caie irezinti pe scurt proiectul de hot6r6re.
Rectificarea este necesara si urgenta, acesta a fost si motivul pentru 

"ura 
,adinta a fbst,convocata

extraordinara de indata, pentru suplimentarea bugetului cu subventiile pentru acordarea ajutorului
de incalzire, cat si pentru burse ces. Totodata dl primar propune un amendament la proiectul initial,
avand in vedere faptul va i s-a a dus la cunostiinta de catre dl Tanase Valeriu, prezent in sedinta si
care a depus la registratura institutiei o solicitare inregistrata sub nr. 982g/l 7,lZ,ZOZl, a dlui
Scupara Ionel, fratele dlui Scupara Anton, situatia critica in care se afla acesta - se afla in operatie
de aproximativ 9 ore, Ia Spitalul Monza, foarte costisitoare, atasand si o copie a unei facturi de
50.000, reprezentand avans servicii medicale. Drept pentru care dl primar propune care in
cuprinsul hotararii ce va fi supusa adoptarii sa fie acordata o suma de 25.000.

Domnii consilieri confirma faptul ca, cunosc aceasta situatie si chiar propun ca pe langa suma
acordata de Consiliu Local sa contribuie si consilierii care doresc cu diferenta de bani, se face o
pauza si se procedeazacontributia cu o suma de bani a fiecarui consilier.
-se supune la vot punctul 3 de pe oqdinea de zi: 13 consilieri voteazd,,pentru,,, hotarareaa fost
adoptata cu amendamentul propus.

tn ordinea inscrier:ii p. oidin.u de zise trece Ia punctur 4
4' Prezentare raport privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II anul 2021;-dl pregedinte de gedinfd dE cuvdntul dlui primar care prezinti pe scurt raport privind activitatea
asistentilor personali detfasura& in semestrul Ilanul zoil;

a

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece Ia punctul 5- suplimentat pe ordin ea d,e zi
5. Proiect de hot[rare privind acordarea burselor scolare,'
-dl pregedinte de gedinfI dd cuv6ntul dlui primar care prezinta pe scurt proiectul de hot6r6re ,aducand la cunostinta faptul ca suma de 109.600 lei, suma ce va fi acordata pentru sem. I pentru
anul scolar 2020-2021, burse sociale si burse de merit
-se supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteaz6,,pentru,,, hotararea a fost
adoptata.
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Diverse
-dl Funda: Aduce la cunostiinta si prezinta domnilor consilieri cate un exemplar, principalele
constatari ale Curtii de Conturi la Primaria Cogealac, unde s-a constatat mai multe nereguli si
abateri, cat si faptul ca exista pe rolul instantei Curtii de Apel Constanta o actiune in acesi sens,
documentele prezentate sunt atasate la dosarul de sedinta.
- dl Funda: Prezinta domnilor consilieri 

'situatia 
suprafetei de teren aferenta Parohiei II, preot

Dumitrache Nicolae, atasand o copie a extrasului de Carte funciara nr. 102588/2021, Cogealai, str.
Liceului, nr. 38-40, in sensul ca doreste clarificari cu privire la aceasta surafata de teren intravilan,
regand-ul pe dl primar sa il invite pe dl Dumitrache si pe dl Ionescu - Compartiment Urbanism si
amenajarea teritoriului, pentru a se lamuri unele aspecte.

Dnul pregedinte de qedinlS declard inchise lucr[rile gedintei de astdzi 17.12.2021
Preqedintele de gedinfd, impreund cu secretarul general al comunei igi asumd" prin semnaturi,

responsabilitatea veridicitilii celor consemnate (art.l38,alinl4);
in conformitate cu art.138, alin.(l7) din OUG nr,57/2019 privind Codul Administrativ in

termen de 3 zile de la aprobarea procesului-verbal al gedinlei, secretarul general al comunei prin
intermediul Compartimentului Registratura afiqeazl la sediul primiriei gi pe pagina de internet
www.primariaco gealac.ro prezentu I proces-verbal;

Prezentul proces-verbal conline 3- file.

Dactilografi at: Strajeru Corina
Ex.3, din care : I ex. la dosarul spec

I ex. inaintat la Instit Prefectului, jud. Constanta
I ex. afigat la sediul pri iei ;i pe pagina de internet comunel
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