
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA COGEALAC
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
      încheiat în ședința extraordinară de îndată din data de 27.01.2021

  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 11 

consilieri din totalul de 15 consilieri locali: Alexa Gheorghe, Bacu Nicu Sebastian, Funda Ion, 

Luca Gheorghe, Pîndichi Cornelia, Strugaru Mariana, Șapte Sorin, Turcitu Vasile, Foamete 

Cristian, Pocea Dan Constantin,  Rusu Liviu Vasile, absenti motivati sunt :Ciobanu Vasilica, 

Cornea Daniel, Zguma Constantin si Anton Ioan, din cauza conditiilor meteorologice cauzate de 

cod portocaliu de ninsori, inzapezirea drumurilor.

  Ședința consiliului local este publică (art.138,alin1).

  Dna  secretar  general  al  comunei  supune  spre  aprobare  procesul-verbal al  ședintei

anteriorare, prin intermediul dnei presedinte, 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); 

-dl Funda: dna presedinta cu privire la PV nu aveti nimic de obiectat? Nu am fost prezent, dar v-

am semnalat cateva chestii.

-Dna presedinta: in principiu nu este chiar incorect.

-dl Funda: haideti  sa va zic ce am constatat  eu: la unele proiecte de pe ordinea de zi  au fost

consemnate discutiile purtate de dl primar iar la alte proiecte de pe ordinea de zi cu toate ca dl

primar a luat cuvantul,  nu s-a consemnat in pv discutiile purtate de dumnealui. Dna secretar vi se

pare normal?

- Dna secretar : opinia dvs este consemnata ,se va verifica acest lucru si o sa consemnam, in cazul

in care a fost omisa prezentarea proiectelor vom completa.

- Dna presedinta supune la vot PV al sedintei anterioare, se consemnează 5 voturi pentru: , Bacu 

Nicu Sebastian,  Pîndichi Cornelia, Strugaru Mariana, Turcitu Vasile, Pocea Dan Constantin,  5 

voturi impotriva:, Funda Ion, Foamete Cristian ,Alexa Gheorghe ,Șapte Sorin, Rusu Liviu Vasile.

1



 Convocarea consilierilor s-a efectuat în conformitate cu prevederile   art.134,  din OUG

nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  prin  Dispoziția   nr.  16  din  26.01.2021  emisă  de

viceprimarul 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.641 /26.01.2021,   precum și  prin   convocarea   d-nei  jr.  Delcea  Lenuța  secretar  general  al

comunei, înregistrată sub nr. 642/26.01.2021, fiind anexate toate materialele  înscrise pe proiectul

ordinii  de zi . 

  La  propunerea  d-lui  viceprimar  al  comunei,  Zguma  Constantin,  cel  care  a  cerut

convocarea consiliului  local,  conform Dispozitiei  nr.  4 /  15.01.2021,  se  supune spre aprobare

ordinea  de  zi, cu  majoritate  simplă,  (art.135,  alin.7);  se  consemnează  in  unanimitate  pentru

ordinea de zi.

Se constata ca dl Luca Gheorghe a fost nevoit sa plece din cauza inzapezirii drumurilor 

cauzate de cod portocaliu de ninsori,  dumnealui coordonand activitatea de deszapezire a 

drumurilor judetene.

Proiectul ordinii de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-

economici , pentru obiectivul de investitii: „ Modernizare si reabilitare drumuri in sat Tariverde

si sat Cogealac, comuna Cogealac, jud. Constanta”

În ordinea înscrierii pe proiectul ordinii de zi se trece la punctul 1

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-

economici , pentru obiectivul de investitii: „ Modernizare si reabilitare drumuri in sat Tariverde si 

sat Cogealac, comuna Cogealac, jud. Constanta”

-dna  președinte  dă  cuvântul  d-rei  contabil  si  dlui  Ionescu  care  prezintă  pe  scurt  proiectul  de

hotărâre;

-dl Ionescu: am primit de la Ministerul Dezvoltarii o adresa prin care se solicita acest lucru,

-dl Funda : ne aratati  si noua adresa? De fiecare data si cand era dl Alexa primar intampinam

aceeasi problema, nu se pun hartiile la materiale pentru sedinta.

-dl Ionescu: facem copii adresei si o prezentam imediat. 

-dl Ionescu prezinta in fata consilierilor adresa si proiectul de hotarare.

-dl Funda: propun ca,  de acum inainte sa se puna la proiectele de hotarare si adresele ca anexe .

-dl Alexa: de la proiectant aveti devizul?

-dl Ionescu: da!

2



-dl Alexa : l-ati gasit pe dl proiectant? Ca este greu de gasit.

-dl Ionescu: da! L-am gasit, pe colegul lui.

-dl Sapte: explica-ne putin sumele astea.

- dl Ionescu: in 2017 au fost sumele astea, fiind ultima actualiazare, din cauza cresterii preturilor si

a inflatiei a trebuit sa actualizam devizul , pentru ca s-au modificat sumele.

-dl Alexa:  in adresa spune ca ministerul suporta si cheltuiala primariei?

-dl Ionescu: in discutiile purtate la minister le-am spus ca bugetul local nu mai poate sustine partea

de  cofinantare,  deoarece  la  vremea  respectiva  se  incasa  impozitul  de  la  firma  de  eoliene,  iar

ministerul ne-a sugerat sa trecem si sumele pe care bugetul local nu le poate suporta in bugetul de

stat si am facut o nota justificativa prin care le-am explicat situatia de imposibilitate a cofinantarii.

Se alatura sedintei dna Ciobanu Vasilica si dl Cornea Daniel, acestia fiind blocati pe drum din

cauza ninsorilor abundente de pe raza comunei.

-dl. Foamete: suporta bugetul de stat diferenta noastra?

-dra Pacea Daniela: da! Altfel nu ne-ar fi solicitat si ne-au indicat sa trecem la bugetul de stat.

-dna presedinte: multumim pentru prezentarea proiectului.

-Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi: 12 consilieri votează „pentru”: Alexa Gheorghe,

Bacu Nicu Sebastian, Ciobanu Vasilica,  Cornea Daniel, Funda Ion, Pîndichi Cornelia, Strugaru

Mariana, Șapte Sorin, Turcitu Vasile, Foamete Cristian, Pocea Dan Constantin,  Rusu Liviu Vasile.

-dl Funda : daca dvs incepeti  sedinta cu 11 consilieri,  ne dezvoltam si ajungem la 13, 14 , 15

consilieri?

-dna Ciobanu: nu puteati sa ma asteptati 5 min? Am plecat de acasa de la ora 8:00, erau 2 tiruri

blocate in fata mea. Trebuia sa ne asteptati.

-dl Alexa: am fost de acord de la inceput ca acceptam , datorita timpului.

-dl Funda: dna secretar stie foarte bine ca nu se poate incepe sedinta cu 11 consileri si sa se termine

cu 13. Eu nu am nici un fel de problema, faceti cum considerati.

-dl. Alexa: vreau neaparat sa facem o sedinta impreuna cu dl primar si dl vice, avem doua societati

una de apa si canal si una de salubrizare. Sunt probleme mari si vrem sa discutam neaparat. Vrem

toti sa avem apa in comuna, sa avem canalizare, sa strangem gunoiul.

-dna presedinta: sunt de acord, trebuie sa facem ceva impreuna.

-dl. Sapte: au venit cei de la salubritate sa-mi incaseze gunoiul si pun niste sume din burta, fara a

avea o justificare, fara a se cantari cu exactitate. Noi raspundem pentru aceste societati.

-dl Alexa: trebuie sa vina administratorii societatilor sa ne prezinte situatia.
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-dl  Sapte:  toate  societatile  de  pe  raza  comunei  sa  plateasca,  dna  secretar  sa  nu  mai  elibereze

autorizatii daca nu au incheiat contracte cu apa si gunoiul. 

-dl Alexa : sunt lucrari pentru reteua de apa si canalizare pe care societatea poate sa le execute,

sunt lucrari de salubrizare pe care societatea de salubrizare sa le execute, maturat, santuri etc, si

atunci este legal, avem cum sa le dam bani.

         Dna președinte de ședință declară închise lucrările ședintei  de astăzi  27.01.2021 

         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 4- file.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STRUGARU MARIANA

                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                                  Jr. DELCEA LENUȚA          

            

Redactat : Strugaru Mariana și  Delcea Lenuța 
Dactilografiat: Petra Roxana
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 
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