
 1   ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA COMUNA COGEALAC CONSILIUL LOCAL PROCES -VERBAL       încheiat în ședința ordinară din data de 18.03.2021    În conformitate cu prevederile art.137, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea legală  a ședinței consiliului local,  respectiv majoritatea consilierilor locali în funcție.                                                                                                                                      Consilieri prezenți și-au înregistrat prezența în Registrul de prezență  ținut de secretarul general al comunei ( art.137,alin4) și se  constată că  sunt prezenți un număr  de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri locali: Bacu Nicu Sebastian, Ciobanu Vasilica, Cornea Daniel, Funda Ion, Luca Gheorghe, Pîndichi Cornelia, Anton Ioan, Strugaru Mariana, Pocea Dan Constantin,  Rusu Liviu Vasile, Șapte Sorin, Turcitu Vasile, Zguma Costel fiind absenți motivat  2 consilieri: Alexa Gheorghe, Foamete Cristian.   Ședința consiliului local este publică (art.138,alin1).   Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședintei anteriorare,  consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară (art.138, alin15); se consemnează 10 voturi pentru: Bacu Nicu Sebastian, Ciobanu Vasilica, Cornea Daniel, Luca Gheorghe, Funda Ion,  Pîndichi Cornelia, Strugaru Mariana, Turcitu Vasile, Zguma Costel, Pocea Dan Constantin, 3 consilieri se abțin: Șapte Sorin, Anton Ioan, Rusu Liviu Vasile.  Convocarea consilierilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile  art.134,  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziția  nr. 36 din 12.03.2021 emisă de  primarul comunei și anexa la dispoziție, respectiv proiectul ordinii de zi  care a  fost adus la cunoștința locuitorilor comunei prin afișarea pe pagina de internet a comunei sau prin orice alte mijloace de publicitate(art.135,alin4),conform procesului-verbal de afișare, înregistrat sub nr.1881/12.03.2021,  precum și prin  convocarea  d-nei jr. Delcea Lenuța secretar general al comunei, înregistrată sub nr. 1880/12.03.2021, fiind anexate toate materialele  înscrise 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 simplă, (art.135, alin.7) precum și suplimentarea acesteia cu Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și Diverse; se consemnează 13 voturi pentru ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi : 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea HCL nr. 24/14.12.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile de demnitate publică, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cogealac, pentru angajații din Compartimentul tradiții, cultură și activități pentru tineret, precum și asistenții comunitari  2. Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2020 trim al III-lea  3. Proiect de hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2020 trim al IV-lea  



 2  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ   preuniversitar de stat de pe raza UAT Cogealac  în anul școlar 2021-2022 ( Comisia 3) 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ( Comisia 2) 6.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a SPCLEP Cogealac ( Comiosa 1 si 2) 7. Proiect de hotărâre pentru prezentarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea anul 2020 ( Comisia 2) 8. Raport privind stadiul înscrierii în Registrul agricol pentru anul 2020 9. Prezentarea adresei Liceului Tehnologic Cogealac nr.99/09.03.2021 înregistrată la autoritatea noastră cu nr. 1724/09.03.2021-situație elevi beneficiari de burse școlare  Suplimentarea ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 2.  Diverse În ordinea înscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 1  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -dna președinte Strugaru dă cuvântul dlui primar care prezintă pe scurt proiectul de hotărâre; -dna Strugaru face prima propunere:  dl Turcitu Vasile -dl Șapte-propune pe dl Funda Ion Se supune la vot propunerea dnei Strugaru: 9 consilieri votează „pentru” Turcitu Vasile- Bacu Nicu Sebastian, Ciobanu Vasilica, Cornea Daniel, Pîndichi Cornelia, Strugaru Mariana, Turcitu Vasile, Zguma Costel, Pocea Dan Constantin, Luca Gheorghe. -dna Pîndichi: „Dlor consilieri, dacă permiteți să punem în discuție cererea Maicii Rafaela de la Mănăstirea Colelia , deoarece sunt multe proiecte pe ordinea de zi și nu are rost ca măicuțele să aștepte până la final”; se supune la vot propunerea, toți consilierii sunt de acord. -Maica Rafaela:„ După cum știți ne luptăm  să ne racordăm la curentul electric; suma totală a lucrării este de 1 milion de lei; am obținut 300.000 lei prin Consiliul Județean , sumă care din păcate nu a ajuns la noi cu toate că fostul președinte al Consiliului Județean ne-a confirmat că banii erau alocați pentru Mănăstirea Colelia; anul trecut, în vechiul mandat, ne-au fost aprobați 150.000 lei de către Consiliul Local dar tot așa nu am intrat în posesia lor; eu am făcut apel, cum am putut cu măicuțele noastre, am strâns 1 miliard de lei, dar nu sunt suficienți: vă rog din suflet să ne înțelegeți și să ne ajutați; dl Cati ne-a susținut când era viceprimar, nu ne dorim un lux, curentul electric este o necesitate; noi plătim câte 10 mii pe lună încălzirea la mănăstire. Timpul este foarte scurt, firma așteaptă acești 150 de mii ca să poată să finalizeze o parte din lucrare. Este binevenită orice sumă și 50 de mii pentru început ”. -dl Primar: „ Așa este, noi am vrut să vă ajutăm, dar ce s-a votat anul trecut trebuie să anulăm acum, pentru că nu poți să aprobi niște bani dacă nu îi ai în buget.” -dl Șapte: „ Dle Primar, se puteau face niște modificări, dacă există comunicare se pot rezolva lucrurile.” -dl Primar: „ Venim anul acesta cu bugetul și prindem suma în buget. Facem cerere și către Consiliul Județean, dacă ei nu ne dau bani, găsim o modalitate să vă dăm, dacă sunt consilierii de acord.” -dna Pîndichi: „ Maica are dreptate. Banii au venit de la Consiliul Județean, dar nu știu ce  s-a întâmplat atunci, de nu au ajuns la mănăstire.” 



 3  -dl Funda: „ Dvs. nu ați fost atunci, dna doctor? Banii veniseră pentru mănăstire dar s-au împărțit 150.000 pentru preotul Dumitrache, pentru Casa Mortuară și 150.000 pentru Mănăstirea Colelia. Problema nu este asta, trebuie să găsim o soluție.” -dl Șapte: „ Banii au fost aprobați. 50 de mii de lei nu este foc; haideți să le ajutăm, au venit de nenumărate ori la primărie pentru treaba asta.” -dl Primar:„ Dacă nu ai bani, cum să aprobi? Eu vin să vă aduc în față planul comunei și vă prezint câți bani avem per total.” -dl Șapte: „ Ce proiecte avem noi pentru dezvoltarea comunei? Sunt două societăți care aparțin de Consiliul Local, unde sunt administratorii să ne prezinte situația? Consiliul Local va răspunde de aceste două societăți, administratorii acestora nu prezintă nimic Consiliului Local”  În ordinea înscrierii pe ordinea de zi se trece la punctul 2 2.Proiect de hotărâre privind prelungirea HCL nr. 24/14.12.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile de demnitate publică, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cogealac, pentru angajații din Compartimentul tradiții, cultură și activități pentru tineret, precum și asistenții comunitari  -dl președinte de ședință dă cuvântul dlui primar care prezintă pe scurt proiectul de hotărâre; -dl Butcaru-angajat al primăriei:„ Salariile nu sunt legale, în primul rând a fost tăiat  sporul de vechime , este un drept constituțional al nostru.” -dl Șapte: „ Ce se întâmplă, dle primar cu salariile angajaților?” -dl Primar:„ Am moștenit din urmă datorii imense; avem de plătit contribuțiile la ANAF; avem angajamente la contractele de lucrări, constructorii pot opri lucrările; la fiecare factură avem de plătit contribuția noastră; trebuie să încheiem proiectele, contribuția noastră este de 100 miliarde lei vechi.” -dl Șapte:„ De ce vă bateți joc de salariați? De ce nu plătiți contribuțiile? Nu mai dați vina pe fosta conducere pentru că ați fost împreună, dvs. erați viceprimar. Nu se poate să vă bateți joc de o comunitate întreagă. Eu plătesc serviciile, dar nu mi se oferă condiții.” -dl Primar:„ Facem în felul următor: aveți dreptul să mergeți la Trezorerie să vedeți care este situația. Noi trebuie să plătim contribuția de 100 de miliarde pentru lucrări. Fosta conducere a încasat impozite de 40 de miliarde, iar 38 miliarde lei s-au dat pe salarii. Să vină dl Anghel să vă prezinte situația impozitelor încasate.” -dl Anton:„ Ce faceți dvs. ca să colectați mai multe impozite? Dvs. trebuie să dirijați toată lumea de aici.” -dl Cati:„ Eu am vrut să reduc personalul, dar angajații au zis să mergem pe minimum pe economie.” -dl Belu:„ Am stat cu minimul pe economie, dar în două luni ce ați rezolvat? Ați plătit vreo contribuție?” -dl Anghel:„ S-au încasat 546.000 lei de la 1 ianuarie 2021.” -dl Anton:„ Câte credite sunt?” -dl Cati:„ Un credit la CEC care nu a fost plătit de un an și jumătate.” -dl Șapte:„ Dna Director mi-a zis că avem o datorie de un miliard de euro.” -dl Primar:„ Din ce bani am mai avut, am plătit 40 mii lei, ca să nu ne blocheze conturile.” 



 4  -dl Anton:„ La Râmnic nu se vrea. Știți că s-au furat toate capacele de la canalizări? Viceprimarul știe. De ce nu s-a dus la poliție să anunțe? Stă ghiocel în fața șefului. Vreți să se aleagă praful din satul ăsta?” -dl Primar:„ Vreți să faceți bugetul și să răspundeți voi?” -dl Anton:„ Să răspundem noi? Ce suntem ordonatori  de credite?” -dna Pîndichi: ” Dl Anton, în mandatul trecut nu am auzit vreodată să luați cuvântul. Atunci nu erau problemele acestea? Am dat lucrarea cu terenul de sport , v-ați luat angajamentul că o duceți la bun sfârșit, dar nu ați terminat-o. Îmi amintesc perfect, spuneați că puteți face lucrarea.” -dl Anton:„ Nu știam de problemele care sunt acolo; banii au fost luați de ANAF; când avem interes personal spunem că apa e gratis, gunoiul este gratis; cu salariile nu sunt de acord o dată ce ai făcut o facultate nu poți să ai salariul minim pe economie.” -dl Primar:„ Trebuie să asigurăm salariul pe tot anul. Eu vă prezint un plan de redresare la ședința următoare.” -dna Moceanu –angajat al primăriei:„ Domnilor consilieri, banii pentru salarii vin și din altă parte, nu numai din încasările primăriei. Dvs., dle primar, dacă vreți bani de investiții descurcați-vă. Mergeți  să vă dea Guvernul.” -dl Primar: „ Nu poți să te bazezi pe banii care îi dă Guvernul pentru salarii.” -dl Șapte: „ Ați luat 20 miliarde din cote defalcate.”  -dna Pândichi:„ Trebuie să înțelegeți că investițiile  reprezintă toată comunitatea. Nu putem să renunțăm la investiții.” -dna Moceanu:„ Să se facă investițiile cu salariile noastre? S-a făcut o ilegalitate cu Hotărârea  Consiliului Local de tăiere a salariilor. Nu se mai poate să continuați așa. Ați semnat o hotărâre ilegală.” -dna Pîndichi:„ Dacă nu sunt bani, de unde să se plătească? Din partea noastră nu ne dorim să tăiem salariile.” -dl Pocea:„ Sunt de acord că nu sunt bani, dar cu aceste salarii nu se poate. Haideți să găsim o soluție.” -dl Primar: ” Nu avem nicio soluție, decât să micșorăm salariile.” -dna Pîndichi: ” Dvs. credeți că după trei luni găsiți soluții?” -dl Primar:„ Eu vă prezint banii care sunt pe tot anul. Dacă vreți să oprim investițiile , le oprim. Sunt atâtea plăți de făcut, facturi neachitate. De unde atâția bani? Soluția este în felul următor: vreți să votați, votați. ” -dl Turcitu:„ La fel au și salariații, facturi, credite, gaze, curent; la fel au și ei.” -dl Șapte: „ Haideți să oprim anul ăsta investițiile. Nu stăm în loc de Centura ocolitoare. La Tariverde s-a aprobat proiectul cu asfaltarea străzilor?” -dl Primar: „ De unde punem 5% pentru proiect?” -dl Șapte: „ Păi cum mai facem proiectul ăsta, dacă nu sunt bani? Să ne prezentați ce economie faceți dvs. cu tăierea salariilor. Nu putem să blocăm o primărie pentru un proiect.” -dl Primar:„ Dacă nu vreți să votați, facem restructurare.” -dna Moceanu:„ Nu faceți nicio restructurare. Lăsați-ne 3-4 luni să ne revenim și noi. Avem credite de achitat.” -dl Anton:„ Dacă mai stați  trei luni se rezolvă problema?” -dna Pîndichi:„ Cine  răspunde de concedii în primărie? Diminuați programul de lucru pe săptămână, până vă redresați.” 



 5  -dna Moceanu:„  Cum ne plătiți cu ora, opt zile pe săptămână? Nici măcar sporul de vechime nu este pus. Este o ilegalitate totală. Semnați dvs, dar noi acționaăm în instanță Consiliul Local. De mâine intrăm în grevă dacă prelungiți această hotărâre.” -dl Primar: „ Vreau să verificați voi câți bani avem în buget. Trebuie să venim în ședință să aprobăm cei 5% pentru proiect.” -dna Strugaru:„ Trebuie vorbit cu contabilitatea, să ne dea concret pe hârtie  situația.” -dl Primar: „ De ce nu mergeți la Trezorerie să vedeți ce bani sunt în primărie? Asta este situația.” -dna Pîndichi: „ Noi nu avem de ce să mergem la Trezorerie, contabilitatea ne poate prezenta situația financiară.” -dl Primar: „De unde plătim împrumutul la CEC? Blocăm investițiile. Avem de pus asfalt la Râmnic. Plătim 3 miliarde salariile, să spună dna Străjeru” -dl Anton:„ Ați terminat apa de pus la Râmnic?” -dl Primar: „ Venim cu restructurarea mâine, o să sesizăm și Ministerul Finanțelor.” - dl Belu- angajat al primăriei:„ Nu am făcut noi împrumuturile ca să le plătim noi.” -dna Străjeru:„ Când am plătit noi 3 miliarde salariile?” -dna Pîndichi:„ În afara de încasările proprii, mai vin din altă parte bani pentru salarii?” -dna Moceanu:„ De la Consiliul Județean” -dna Pîndichi:„ Consiliul Județean alocă bani doar pentru proiecte, pentru investiții, Nu ați primit adresa în care vă cerea situația proiectelor?” -dl Funda: „ Din ce am înțeles,  dl primar propune două variante: ori rămâne salariul la fel în continuare ori restructurarea prin plan de restructurare; dacă acest personal suferă un an de zile  se cunoaște ceva în bugetul local?” -dl Șapte: ” Chiar dacă faci restructurări, gaura aceasta nu se acoperă.”         Având în vedere că nu se ajunge la niciun consens dnul președinte de ședință declară închise lucrările ședintei  de astăzi  18.03.2021         Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al comunei își asumă, prin semnatură, responsabilitatea veridicității celor  consemnate (art.138,alin14);          În  conformitate cu art.138, alin.(17) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ   în termen de 3 zile de la aprobarea procesului-verbal al ședinței, secretarul general al comunei prin intermediul Compartimentului Registratura  afișează la sediul primăriei și pe pagina de internet  www.primariacogealac.ro prezentul proces-verbal;        Prezentul proces-verbal  conține 5 file.  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TURCITU VASILE                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                      Jr. DELCEA LENUȚA                       Redactat : Turcitu Vasile și  Delcea Lenuța  Dactilografiat: Chendru Mihaela Ex.3, din care :         1 ex. la dosarul special                                  1 ex. inaintat la Instituția Prefectului,  jud. Constanța                                   1 ex. afișat la sediul primăriei și pe pagina de internet a comunei  


