
- ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAb
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
incheiat in qedinfa ordinartr din data de 14.04.2022

in conformitate cu prevederile art.l37, alin (l) din oUG nr.57l20lg privind codulAdministrativ, sunt indeplinite condifiile pentru desfa$urarea legala a gedinlei consiliului local,respectiv majoritatea consilierilor locali in funclie.
consilieri prezenli gi-au inregistrat prezenla in Registrul de prezenta linut de secretarulgeneralalcomunei (art.l37ralin4)gise constatf,cd sunt prezen[iunnumlr de13consilieridin

totalul de 15 consilieri locali: Bacu Nicu Sebastian, Luca Gheorghe, pindichi cornelia, AntonIoan' Rusu Liviu vasile , cornea Daniel, Funda Ion, Strugaru Mariana, pocea Dan constantin, ,Turcitu vasile, zguma constantin, ciobanu vasilica, Alexa Gheorghe fiind absenli 2 consilieri:
Foamete Cristian, $apte Sorin.

gedinla consiliului local este public[ (art.r3g,arinl).
se consemneze cd, in jurul orei 16.30 dl consilier

ie, respectiv proiectul ordinii de zi care a fost

consiliului local, se
La propunerea d-lui primar al comunei, cati Hristu, cer care a cerut convocarea

a
alin.7) si suplimentarea
pentru ordinea de zi qi pentru suplimentarea acesteia

l. d.e zi. cu majoritate simpl[, (art.135,
de hotdrdre; se consemneazd,ll voturi
si 2 voturi ,, abtineri,, si anume : dl LucaGheorghe si dl Anton Ioan.

:

alegerea pregedintelui de gedinla
aprobarea Planur anual de actiuni si lucrari de interes rocar

ind aprobarea organizarii reterei scorare de invatamantza UAT Cogealac in anul scolar 2022_20t23;
aprobarea executiei bugeturui comunei cogearac, pe cere

5' Proiect de hotdrare privindl-rYriiil; impoziteror si taxeror rocare precum si a taxerorspeciale pentru anul 2023;
6' Proiect de hotdrare privind neasumarea achizitiei produselor fructe si/sau legumeproaspete, precum si prestarea serviciilor p"niru J.irj.r", programului pentru scoli;7. Proiect de hot[rare privind ,probrr", bugeturui comunei cogearac pe anur 2022;
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8. Prezentarea oportunitatii infiintarii Serviciului de gestion arc a cainilor fara stapan.
9. Proiect de hot[rire privind aprobarea obiectivului de investitii:" lnfiintare retea
distribuitie gaze naturale in localitatea Rimnicu de Jos, comuna Cogealac, judetul
Constanta" - suplimentat
10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei
Cogealac, judetul Constanbta, in teritoriul Grupului de actiune locala in domeniul
pescuitului (GL)" Flag Dobrogea Nors"-suplimentat
11. Proiect de hot[rAre privind aprobarea obiectivului de investilii: ,, Extindere sistem
distributie gaze naturale in localitatiile Cogealac - Zona industriala si Tariverde, comuna
Co gealac, j udetul Constanta"-suplimentat
12. Proiect de hot6r6re privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si devizului general
estimativ pentru obiectivul de investitii :" Construire poduri pentru centura ocolitoare
com u na cogealac, j udetu I Consta nta"- suplimentat
13. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii, Studiului de fezabilitate si
indicatorilor economici pentru: ,, Extindere si suplimentare sisteme de alimentare cu apa, comuna
Cogealac, judetul Constanta".

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul I
1. Proiect de hotarAre privind alegerea preEedintelui de gedinla
-dl pregedinte de gedinfd d5 cuvdntul dlui primar care prezintl pe scurt proiectul de hotlrdre;
-dna Pindichi Corinelia propune pe dna Strugaru Mariana;
-se supune la vot propunerea dlui Funda: toti cei prezenti, respectiv cei 13 consilieri voteazd,

,,pentru"; dna Strugaru Mariana va fi pregedinte de qedinld pentru urmf,toarele trei luni;

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul2
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planul anual de actiuni si lucrari de interes local
pe anul 2022;

-dl pregedinte de gedinld d[ cuv0ntul dlui primar care prezintd pe scurt proiectul de hotdrdre;
-dna Ciobanu ia cuvantul si precizeaza c\ anumite firme au facut actiuni de salubrizare si daca se

mai face si pe anul acesta?

-dna Secretar general precizeaza faptul ca este vorba de acele actiuni de interes local conform
Legii nr. 41612001, din 19 dosare doar 2 persoane se includ in prevederile legale.
-se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi: 1 1 consilieri voteazl,,portru" si 2 voturi ablineri

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 3
3. Proiect de hodrdre privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant
preuniversitar de stat de pe aza UAT Cogealac in anul scolar 2022-2023
-dl preqedinte de gedinfd dI cuv6ntul dlui primar care prezintI pe scurt proiectul de hotardre;
-se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteaz1,,,pentru"

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul4
4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului comunei Cogealac, pe cele
doua sectiuni pentru trimestrul lY 2021;
-dl preqedinte de qedinl[ dI cuv0ntul dlui primar care prezintf, proiectul si preciz eaza ca d,-ra
contabil este prezenta si poate aduce precizaripentru cei prezenti;
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- se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi: 8 consilieri voteazd,,,pentru" si 5 consilierivoteaza
,,impotriva" si anume: Turcitu Vasile, Luca Gheorghe, Anton Ioan, Ciobanu Vasilica si Rusu Liviu
Vasile.

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul5
5. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor
speciale pentru anul 2023;

-dl preEedinte de qedinf[ df, cuvdntul dlui primar care prezintd pe scurt proiectul de hot6r6re si
totodata d-na Pusi Mioara aduce precizai cu privire la diferent mica pe rata inflatiei si la taxa cu
privire la masinile hibrit unde exista posibilitatea scutirii pana la 1000 , dar propunerea
initiatorului de proiect a fost de 80 %.
- dl Alexa precizeaza ca sunt societati care nu isi platesc impozitul, dl primar raspunde ca s-au luat
masuri fiind inaintate instiintari de plata, iar dna Pindichi sustine ca acestea nu au incotro si se vor
prezenta pentru a plati aceste impozite;
- dl Funda se adreseaza d-lui Alexa facand urmatoarea observatie : ,, Ca a fost la conducea
primariei timp de 8 ani de zile si nu ati luat nici o masura impotriva acestor societati si nu ati facut
procedura de executare;

Dl Alexa raspunde ca ,,va simtiti cu musca pe caciula? Toti trebuie sa plateasca"
-se supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteazd,,,pentru" ;

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 6
6. Proiect de hot6rAre privind neasumarea achizitiei produselor fructe si/sau legume
proaspete, precum si prestarea serviciilor pentru derularea Programului pentru scoli
-dl pregedinte de gedinfd dI cuvAntul dlui primar care prezint6 pe scurt proiectul de hotlrdre;
-se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteazd,,pentru"

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 7
7. . Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului comunei Cogealac pe anul 2022
-dl preqedinte de gedinf[ dd cuv6ntul dlui primar care prezintf, pe scurt proiectul de hotirdre;
- dra contabil aduce precizui cu privire la intocmirea bugetului pe anul 2022;
- dna presedinta aduce precizari cu privite la Anexa 2 la proiect respectiv pct. 14 si 15 la lista de
investitii, se va modifica si completa de la bugetul de stat in bugetul local si considera sa se
precizeze ca se aproba in acest buget si al serviciilor subordonate;
-se supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi:8 consilieri voteaz6,,,pentru" si 5 consilieri voteaza
,, impotriva" si anume: Ciobanu Vasilica, Anton Ioan, Luca Gheorghe, Turcitu Vasile si Rusu
Liviu Vasile.

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul g
8._Prezentarea oportunitatii infiintarii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan
-dl pregedinte de gedinff, dI cuv6ntul dlui primar care prezintd pe scurt situatia facand precizuea ca
impreuna cu dl viceprimar trebuie intocmit un raport la moduf foarte serios cu privire la caini fara
stapan deoarece exista suspiciunea ca sunt adusi din alte localitati, iu infiintarea unui astfel de
Serviciu implica o suma importanta de la buget;
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Dna presedinte propune o parza inainte de a trece la votul pentru proiectele propuse la

suplimentarea ordinii de zi, iar in aceasta panza comisiile de specialitate pe domenii de activitate
sa se intruneasca si sa emita avize pentru aceste proiecte.

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul g - suplimentari
9. Proiect de hot6rAre privind aprobarea obiectivului de investilii:" lnfiintare retea
distribuitie gaze naturale in localitatea Rimnicu de Jos, comuna Cogealac, judetul
Constanta" - suplimentat
-dl pregedinte de qedinf6 dd cuv6ntul dlui primar care prezintd pe scurt proiectul de hotlrAre;
-se supune la vot punctul 9 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteazd,,pentru"

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 10- suplimentat pe ordinea de zi
10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei
Cogealac, judetul Constanbta, in teritoriul Grupului de actiune locala in domeniul
pescuitului (GL)' Flag Dobrogea Nors"-suplimentat
-dl preqedinte de gedinf6 d6 cuvdntul dlui primar care prezintS pe scurt proiectul de hot6rdre;
-se supune la vot punctul 10 de pe ordinea de zi 13 consilieri voteazd,,pentru".

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 11- suplimentat pe ordinea de zi
11. Proiect de hot[rAre privind aprobarea obiectivului de investilii: ,, Extindere sistem
distributie gaze natttrale in localitatiile Cogealac - Zona industriala si Tariverde, comuna
Cogealac, judetul Constanta"-suplimentat

-dl preEedinte de gedinlI d[ cuvdntul dlui primar care prezintd pe scurt proiectul de hotdr6re;
-se supune la vot punctul 11 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteazd,,,pentru" ;

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 12- suplimentat pe ordinea de zi
12. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si devizului general
estimativ pentru obiectivul de investitii :" Construire poduri pentru centura ocolitoare
comuna cogealac, judetul Constanta"- suplimentat
-dl preEedinte de qedintd df, cuvdntul dlui primar care prezintf, pe scurt proiectul de hotardre;
-se supune la vot punctul 12 de pe ordinea de zi 13 consilieri voteazd,,,pentru".

in ordinea inscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 13- suplimentat pe ordinea de zi

13. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii, Studiului de fezabilitate si
indicatorilor economici pentru: ,, Extindere si suplimentare sisteme de alimentare cu apa, comuna
Cogealac, j udetul Constanta".
-dl pregedinte de qedinff, d6 cuv0ntul dlui primar care prezint[ pe scurt proiectul de hotardre;
-se supune la vot punctul 12 de pe ordinea de zi: 13 consilieri voteaz6,,,pentru".

DMRSE: se prezinta de catre d-na presedinte cererea numitei Corbu Georgiana, mama minorei
Corbu aflandu-se intr-o situatie extrema din punct de vedere al sanatii si propune
acordarea unui ajutor de 5000 lei, ajutor ce ii va fi necesar serviciile medicale necesare.

Dnul preEedinte de qedinl[ declard inchise lucrIrile gedintei de astazi 14.04.2022
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Preqedintele de gedinff,, impreunf, cu secretarur general al comunei igi asumd. prin semnaturd,
[art.l38,alinl4);

DINTE DE $EDINTA,
UGARU MARIANA

SECRETAR GEN AL COMUNEI,
UTA

1 ex. inaintat la Institulia prefectului, jud. Constanta
1 ex' afi'ar la sediur prim.riei 

Er pe pagin. d" il;,il a comunei


