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Proces-verbal,
Incheiat azi, 30,07.2018, in cadrul gedin{ei ordinare a Consiliului local al comunei
Cocu.
$edinta s-a desfbgurat in Sala de gedin{e a Consiliului local al comunei Cocu.
Consilierii au fost convocafi inbaza Dispoziliei de convocare nr. 148 din23.07.2018
La gedinlE au participat 8 consilieri din 11 in functie, lipsd fiind domnii consilieri
Martin Ion, Epure Florin gi Ionil6 Nicolaie.
Pe ordinea de

zi s-au aflat urmdtoarele puncte:

1. Aprobarea procesului-verbal al gedin{ei anterioare (din data de 28 iunie 2018).
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare a
Compartimentului de Asistenld Social6, conform H.G. nr. 79712017
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea planului strategic de dezvoltare a Serviciilor
Sociale fumizate se Compartimentul de Asistenfd Sociald din subordinea Consiliului
Local Cocu.
4. Proiect de hotirdre privind virdrile de credite ale bugetului de venituri qi cheltuieli ale
Primdriei comunei Cocu.

gedinfd a dorit sd ia parte gi doamna prof Gheorghe, locuitor al comunei Cocu.
Intruc6t Preqedintele de qedinfd ales la gedinla anterioard intdrzia gi exista
certitudinea cd nu va veni deloc, a fost propus un alt consilier local care sd indeplineascd
funclia de Pregedinte de qedinld pentru qedinla respectiv[, in persoana d-lui Dobre
Florian. Acesta a fost votat in unanimitate.
Dup[ indeplinirea acestei proceduri, se trece la citirea procesului-verbal al
gedinfei anterioare, iar dupd citire se aprobd in unanimitate de cdtre consilierii locali
I-a

prezenli la gedinfa.
S-a pus in disculie primul proiect de hotdrdre aflat pe ordinea de zi gi anume,
aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a Compartimentului de Asisten![
social6.
D-a secretard a promovat acest proiect ardt6nd cd HG nr.79712017 ne obligd si
aprobdm acest Regulament-cadru, dar gi nevoia de a reacredita Compartimentul de
Asistenld social6, care fusese acreditat, dar ii expirase aceast[ acreditare.
Intr-o exprimare nefericitS, doamna secretard pronun!6 cuvdntul Serviciu in loc de
Compartiment, insd in proiectul de hotdrAre este corect, adicd, Compartiment, dupd cum
exista gi intentia de a reacredita acest Compartiment. Acest lucru este taxat imediat de
cdtre dl. Mielcioiu care spune cd dacd este vorba despre Compartimentvoteazd pozitiv,
dar dacd este vorba despre Serviciu, se abfine. De asemenea, mai continu6 spundnd ci
aceastd hot6rdre trebuia s[ fie datS deja.
Doamna secretar admite cd hotdrdrea trebuia datd deja gi ci este vorba despre
Compartiment. in acest fel gi dl Mielcioiu voteazd pozitiv la proiectul de hotdrdre privind

aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare a Compartimentului de Asisten{[
social6.
Hotdrdrea este votatd cu 8 voturi pentru din cei 8 consiliei prezenli la qedinld.
Hotdrdrea avea nevoie de maioritate simpl6, respectiv 5 voturi pentru, astfel este
adoptatd.
Se trece la proiectul de hotlrdre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare
a serviciilor sociale. $i acesta este votat in unanimitate de c[tre consilieri, adicd 8 voturi
pentru din 8 consilieri prezenfi.
Se trece la proiectul de hotdrdre privind virarea de credite de la un capitol la altul.

^ acest
In

sens, ii este dat cuvdntul domnului consilier pe probleme de contabilitate,
Iordache Florian.
Acesta spune: ,, intrucdt cursul valutar a crescut la dolar, avem nevoie de 5.000
lei pentru a acoperi diferenlele de curs pdnd la sfarqitul anului la dobdnzi. Noi avem
disponibil, dar avem la tmprumuturi Si vrem sd ludm de la lmprumuturi 5.000 lei sd
acoperim dobdnda. A doua virare de credite avem nevoie de la obiecte de inventar de la
PSI, la alte bunuri Si servicii tot in cadrul....de 23.000 lei. AceStia reprezintd repararea
gcoperisului, garajului cu panouri sandwich. Si 5.000 lei vrem sd ddm lo arhivare,cd din
lunofebruorie lucreazd la arhivd Si vrem sd le ddm 5.000 lei, cd nu le-am dat niciun ban
anul acesta".
Se supune la vot gi acest ultim proiect de hotdrdre care este votat pozitiv de 7
consilieri din cei 8 prezenfi. ffolr'azd impotriv[ dl Mielcioiu, care iqi motiveazi votul
negativ prin aceea cd. ,,arhiva este fn sarcina salarialilor primdriei, cd este ilegal sd
face[i contract cu intocmirea qi legarea arhivei". $i doi: nu sunt de acord sd virez banii
pentru dobdnzi..Si trei: nu poyi cheltui 230 milioane pentru a acoperi cu panouri
sandwich, chiar Ei cea mai scumpd lucrare.
Dl Primar il trimite pe dl Iordache sd ia de sus o cutie cu documente arhivate, sd-i
arate d-lui Mielcioiu cum trebuie d[ fie arhivate documentele.
Acesta se conformeaz[ gi vine cu o'cutie pe care o expune consilierilor locali.
in incheierea gedinlei un Dorobanlu Jean insistd pe problema cu cdminele de apd
de la Popegti, cdnd se pune panou, iar dl Pleqescu pe problema drumului judefean.
Dl Primar: ca sd punem ponou trebuie sd ne ajutali, avem plasd, avem tot, dar
trebuie sd ne ajuta{i cd nu mai avem oameni la 416...
Dl Plegescu: dom' Primar, de ce nu vreli sd mergeli cu noi la Consiliul Judelean
sd ne sus{ineli tn problemq drumului...v-am rugat...
Dl Primar: domne, eu nu vreau sd vin! V-am comunicat cdnd este Sedin[a de
Consiliu Jude{ean, dar eu nu merg, puteli sd vd duceli...ei lucreazd tn continuare la
BdrbdteSti, au ajuns la Titicd Musto{d...nu-i supraveghez eu...nu sunt angajalii noqtri, nu
am eu nicio competenld...
Dl Plegescu:. dar vd rugdm sd mergeli clt noi, cd dl Manu std pe scaunul dla Si
datoritd dumne avoastrd.
Dl Primar: o fi stdnd, dar eu nu vreou sd merg!
Dl Plegescu: sunt drumurile mai rdu ca pe vremea lui CeauSescu..
Dl Mielcioiu: dacd nu std nimeni ldngd ei...
Dl Primar: cine vreli domne sd stea?Eu??Are competen{d consiliul local pe
drumul judeyean???

Dl Mielcioi,-v: fn Cotmeana std Tractoristu', ai dumitale sunt Sefi toyi.Ali
fost la
intervenlie la apd, la drumuri la Ripeanu? Ieri a curs toatd ziua..
In acest moment discutiile se suprapun, iar domnul Primar pdrasegte sala, semn cd
pedinfa a luat sfhrgit.
Doamna prof.Gheorghe gi-a exprimat abia atunci intenlia de a lua cuv6ntul cu
privire la problema drumurilor judefene din comuna Cocu insi, acest lucru era tardiv,
intrucdt gedinla luase sfhrgit.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal

