Proces-verbal,

tncheiat a2i,05.04.2018, in cadrul gedin{ei extraordinare a Consiliului
local al comunei Cocu.

$edinfa s-a desfEqurat in Sala de gedinle a Consiliului local al comunei
Cocu. Consilierii au fost convocali inbaza Dispoziliei de convocare nr. 84
din02.04.2018. La qedinld au participat 11 consilieri din 11 in funcfie.
Pe ordinea de zi s-au aflat umdtoarele puncte:
l.Dezbaterea procesului-verbal al qedinlei anterioare (din data de 20 martie
2018).
2. Proiect de hotdrdre privind privind rectificarea bugetarE"

O-

La debutul gedinlei, consilierii au solicitat si fie citit procesul-verbal
al qedinlei anterioare, fdrd a mai aqtepta venirea domnului Frimar, intrucat
acesta intdr ziase cdtev a minute.

Chiar in momentul in care doamna secretar a inceput sd citeascd, a
intrat in sala de gedinle gi domnul Primar.
Dupd citirea procesului-verbal doamna secretar le comunicd domnilor
:onsilieri ci incepdnd cu aceastb qedinfd, supunerea spre adoptare a oric6rei
:otirdri, se va reahzapebaza votului nominal qi le aminte;te c[ trebuie s6
=-aboreze intr-un viitor apropiat, un raport de activitate pentru anul2017 pe
:are dumneaei il va afiqa, in copie, la sediul primdriei, iar originalul il va
-3pune la dosarul consilierului respectiv.
Dupa ce a fost citit procesul-verbal qi a fost supus aprobdrii, inainte de
; .e citi ordinea de zi, domnul Primar a solicitat suplimentarea ordinii de zi.
Acesta a spus: ,doresc sd suplimentez ordinea de zi cu un proiect de
r" :irdre privind
care a fost supus spre aprobare qi aprobat faptic in luna
:2tnbrie 2017, dar scriptic, domnul fost secretar delegat, il. Bodro, ,
"'\'
:":-tctat o altd tdmpenie de hotdrdre, este vorba despre proiectul de
t : -:'dre privind achizilionarea de cdtre Primdria Cocu unei
autospeciale
: tmpieri pentru stingerea incendiilor, vd aduceli aminte, nLt?"
C6liva consilieri au rdspuns DA.
Dl. Primar: tnseamnd cd vd aduceli aminte si cd afost adoptat,
-.: de acard sd-l trecem pe ordinea de zi.

Doamna sectetar, potrivit procedurii votului nominal,
a strigat fiecare
consilier, in ordine alfabetica, iaiacesta qi-a exprimat
votul.
Singurul consilier local care s-a opm rrplimentdrii ordinii
de zia fost
dl. consilier Mielcioiu.
Astfel, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobatdcu votur pentru
a
unui numdr de 10 consilieri din l1 prezenfi.
Donmul Preqedinte de qedinla Ionil[ Nicolaie citegte ordinea
d,e zi,
;are este aprobatd in unanimitate, apoi domnul Primar
dd cuv6ntul domnului
:ontabil Florin Iordache pentru a d,etaliaproiectul de
rectificare bugetard.
Dl. contabil: primaria cocu a primit de la consiliul Judeieam
Arges
:uma de 100 000 de Rolv pentru cofinanlare la
canalizarea s'i epurarea
pelor uzate menajere in satere Bdrbdtesti, Ro"hiy"re de
sus, Rdciiyere de
'os,
Fdcdlelesti si cocu. .bani de la consiliul judelean Arges...Totodatd,
fn
ectificarea bugetard avem prevdzut qi mod;firoi"o pr"yrlri
la gunoi cu
:0000 de lei aferen{i anului 2018.
Dl' Primar: deci includerea in bugetul local a veniturilor cu noul
prey
'entru gunoi...pentru
cd dacd nu incrudem tn buget, o sd avem venituri, dar
"tr o sd putem
face pldli pentru cd nu avem-prevedere bugetard. Deci
':rgetul local se mdreste
cu suma de l4L.oorj M"..$i pe venituri;i pe
:teltuieli pentru
facturile respective"...
Doamna secretar supune spre aprobare, prin vot nominal,
a proiectului
-: hot[r6re privind rectificarea bugetard.
Toli consilierii au votat pentru, chiar gi domnul consiiier Mielcioiu
a
:
votul
pozitiv,
sd
adauge:"lindnd
lindnd
cont
de suma alocatd pentru
"ercitat
.resti(ia
pentru canalizare ra comuna Cocu, de, sunt de acord,'pentru
'bren{a, dumneavoastrd ave{i hdrtia
in mdnd, de ce nu am fost de acord cu
.:tificarea bugetului, pentru cd noi nu avem buget aprobiat
legel, noi am
''obat bugetul inainte de a stabili taxele sl impozitele licale, baza
:ocmirii bugetului local" 2. bugetul s-a aprobat tntr-o
sedin{d de tnclatd,
,' salariile intr-o
Sedin{d deschisd.
Aqadar, proiectui de hotdrdre privind rectificarea bugetar6
a fost
::obat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenli.
Dl' Primar citeqte proiectul de hotar6re privind achizilionarea unei
.cspeciale second hand de pompieri pentru stingerea
incendiilor gi spune:
' 1 cd v-ali adus aminte din noiembrii, nu? nacla fudm ordinea de zi de la
:nla din noiembrie...
Doamna secretar supune spre aprobare, prin vot nominal, proiectului
a
' hotirare privind achizitionarea unei autospeciale ,..ord'il;;J
;;
.::pieri pentru stingerea incendiilor.
"

,l

"

i

Aceastd hotirdre a fost adoptatd cu 9 voturi pentru, o ablinere
din
partea domnului consiiier Pleqescu Cdtdlin care gi-a
motivat acliunea prin
aceea cd masina este veche qi un vot impotrivd exercitat
de domnul consilier
Mielcioiu, care face menfiunea cd nu este necesard pentrtt comomd,
nu are
nicio localitate limitrffi, cd asigurdm si mentenan{a cd nu are garan{ie.
si
Apoi il intreabd pe domnul consilier,Dorobanfu de ce u.,,* a votat
pentru, dacdla adoptarea bugetului a votat impotrivi.
Domnul Dorobanfu ii spune cd asta se pliteqte din taxa de psl,
dar
'din
domnul Mielcioiu
contrazice, spunAnd cd
taxa de psl se pldteste
activitatea de sedinld din prima duminicd din lund a consilierilor pSD
....1a
unii....
Domnul Primar ii recomandd sd aiba grijd ce acuza[ii face.
Domnul consilier Plegescu se adreseazd" domnului viceprimar
Marini16, cu rugdmintea de a lua mdsuri pentru rcparareaunor
stalii de maxitaxi unde trebuie s5 stea cetSlenii cAnd aqteaptd acest mijloc de transport
qi
care sunt foarte avariate, menlion6nd c6 nu face propunerea pentru
d6nsul
fiindcd nu circuld cu maxi-taxi.
Domnul primar spune cd o s6 vadd cum stau cu fondurile la bunuri qi
servicii.
Domnul Mielcioiu intreabd dacd,piatra din Dealul Scroafei s-a pldtit.
Domnul primar spune cd piatra cdratd, de Stoianov in Dealul Scroafei
este odrati cu motorina cumpdratd" din banii dumnealui qi nu s-a pldtit
un leu
din bugetul local.
In acest moment se genere azd, un conflict intre domnul consilier
Mielcioiu qi domnul consilier Bddescu, conflict care nu face obiectul
de
interes al acestei gedinfe.

il

$edinla de incheie in acest punct.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal

Preqedinte de gedinfd,

Consilier, Ionild Nicolaie

