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CONVOCARE

diu7d-nei consilier local--

in temeiul prevederilor art.133, alin.(2), art. 134 din OUG nr.522019 privind Codul Administrativ
9i in baza Dispoziliei nr.731LI.06.2021 se convoacb Consiliul Local Cogealac joi, 17 iunie 2021-, ora
16.00, in gedinld ordinari la sediul Primdriei comunei Cogealac, localitatea Cogealac. strada Gerii, nr.
30, cuprinzand urmdtorul Proiect al ordinii de zi:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului comunei Cogealac pe cele dou5 seeiuni pentru
trimestrul I 202l(Comisiile 1 si 2)
z.Proiect de hotbrare privind aprobarea organizdrii relelei Scolare de invS!5m6nt preuniversitar de stat de
pe raza UAT Cogealac in anul gcolar 2027-?:022 ( Comisia 3)
3.Proiect de hoterare privind aprobarea Planului anual de adiuni sau lucr6ri de interes local pe anul 2021
conform Legii N.4L612007 privind venitul minim garantat ( Comisia 2)
4.Proiect de hotSrAre privind actualizarea Regulamentului de organizare 9i fundionare a SPCLEP Cogealac (
Comisa 1 si 2)
5. Proiect de hotdr6re pentru prezentarea Raportului privind activitatea asistenlilor personali desfSguratd in
semestrul al ll-lea anul 2020 ( Comisia 2)
6.Raport privind stadiul inscrierii in Registrul agricol pentru anul 2020
T.Prezentarea adresei Liceului Tehnologic Cogealac N.99109.03.202L inregistratb ta autoritatea noastrd cu
nr. f724109.03.2021-situalie elevi beneficiari de burse scolare
8, Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului de principiu gi a acordului
administratorului drumurilor pentru lucr5rile aferente relelelor tehnico -edilitare, realizate pe proprietatea
domeniului public al comunei Cogealac. jud, Constanla, care afecteazd structura cSilor de comunicatii
rutiere, strSzilor, trotuarelor, aleilor si spaliilor verzi ( Comisiile 1 9i 2)
9. Proiect de hoterare privind aprobarea bugetului pe anul 2021 al Serviciului Local de Salubrizare Cogealac
10. Proiect de hotHr6re privind acordarea bugetului local pe anul 2021 ( Comisiile 1, 2 si 3)
ll.Proiect de hot6rare privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale precum gi a taxelor speciale pentru anul
2022 ( Comisiile 1, 2 si 3)
12. Proiect de hot5rdre privind acordarea burselor gcolare pe anul 2020-2021 ( Comisiile 1, Z si 3)

CONSILIERI LOCALI

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilie materialele:

I ALEXA GHEORGHE
2 ANTON IOAN

3 BACU NICU-SEBAfiAN
4 CIOBANU VASILiCA

5 CORNEA DANIEL

o FOAMETE CRISIIAN
7 FUNDA ION

6 LUCA GHEORGHE

PINDICHI CORNEUA

10 POCEA DAN- CONSTANTIN
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11 RUSU UUU-VASILE
1Z SAPTE SORIN

.LJ STRUGARU MARIANA

L4 TURCITU VASILE

I) ZGUMA COSTEL

.?1 Af
Anexez 3 Dispozitia fi.f.J....1.t.1.:.V.?2021, anexa, Proiectul ordinii de zi, materialele inscrise pe

proiectul ordinii de zi a9a cum au fost exprimate optiunile consilierilor locali cu privire la

modalitatea de punere la dispozitie a materialelor, precum 9i comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate ale Consiliului Local , in vederea tntocmirii avizelor cu caracter consultativ pentru fiecare proiect

de hotSr6re 9i vi invitiim de a formula 9i depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6re.
Precizari: gedinla de consiliu se va desfagura prin plezcnB la sediul primariei gi prin asigurarea

majoritSlii consilierilor locali in funclie.
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