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Proces-verbal,

a Consiliului local al comunei
incheiat azi, 31.08.2018, in cadrul qedin{ei extraordinare
Cocu.

de qedinle a consiliului local al comunei cocu'
$edinfa s-a desfaqurat in Sala
m. 167 din27 '08'2018' La
consilierii au fost con,rocati inbazaoispoziliei de convo-care
fiind dl consilier Epure Florin
qedin![ au participat 10 consilieri din 11 in funclie, lipsd
Pe ordinea de

zi s-au aflat urmStoarele puncte:

(din data de 30 iulie 2018)'
Aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare
de venituri qi cheltuieli la
suplimentar
2. proiect de hot6r6re p.irinJuprobarea'planului
1.

alimentarea cu aPd.
emisS de directorul adjunct al Camerei^de conturi
3. Prezentarea deciziei nr. 20 din 30.07. 2018
a raportului de audit rt ' 2310129 '06'201 8 emis
Argeg, pentru inlSturarea deficienlelor constatate 9i
urTnare a controlului efectuat de
ca
pentru uAT cocu,
de institulia mai sus *e.rrionata
reprezentanlii acesteia in perioada iunie 201 8'

Lainceputulqedinlei,s-a.datcitireordinr-.rtgi,inaintedeaprobareaacesteia'dl
un proiect de hot6r6re privind
Primar a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu
din ranil, in perspectiva construirii
achizilionarea unei *.ttitafl de piatrS concasat[
drumului comunal 1 82 Bdrbdteqti-Dealu' Cituqii'
Consilieriiaufostdeacordcusuplimentareaordiniidezi,
al qedinlei
Dupi aceastd procedurd doamna Secretar a citit procesul-verbal
locali prezenli'
anterioare care afost aprobat de c6tre consilierii
aprobarea Planului suplimentar de
privind
s_a trecuiia'proiectul de hotarare
'al- bugetului Consiliului local. Ia cuvdntul domnul consilier
venituri gi cheltuieli
execuliei buetare la data de 30'06'2018' s-a
c6t6nescu Gheorghe care spune: In urma
apd,.prevederea buetard o fost depdsitd cu
constatat cd la indicatorul Alimentqre cu
pentru-plata energiei electrice si la probele de
16.000iei. intrucdit avem datorii la ENEL
plqnului di venituii si cheltuieli la olimentarea cu apd cu
apd, vd propun suplimentarea
surna de 16.000 lei.

Canal, Salubritate 9i a fost
Domnul Mielcioiu intreabd de ce s-a trecut in referat
ldmurit cd aqa se numeqte indicatorul'
care ii sunt oferite cu
Domnul Mielcioiu mai solicitd citeva detalii contabile'
rdbdare gi pricepere de cdtre dl Clt[nescu'
votata cu 10 voturi
Dup[ aceasta se trece la votul nominal. Hot6r6rea este
pentm din 10 consilieri prezenli'
.,:-._: r^^x )^-^^^.x
rricnrrrc pe
ne maro'1nea
r"r
doresc sd discute
Doamna Secretar ii intreab6 pe consilieri dacd
a
ulrnare
de conturi, emise ca
Raportului de audit financiar 9i a Deciziei curlii
mai sus menlionate qi cu privire la care
controlului efectuat d. ,.pr"r.nian1ii instituliei
treacd la dezbaterea urmdtorului
toli au primit eate o copie de pe acestea sau vor s[
p.Li..t de hotir0re, cel aparut in dimineala respectivl
aceste materiale' 1l se r ace
Domnul Primar spune c6 este destul s5 primeascd

dovadac6auprimittoliconsilieriiSicdnutrebuieadoptatdniciohotdrarecupririreia

l]-

aceste documente, deci trecem

la urmdtorul proiect de hotdr0re: achizilionarea

unei

cantit[li de aproximativ 3500 tone de piatrd concasatd de granit provenit[ din stnrctura
fostei linii de garare de la stalia CFR Seciuri.
Dl. Primar: m-om gdndit la drumul comunal 182 care este foarte greu Si am
vrea tn primdvard sd ne apucdm sdJ refacem cu San{uri cu tot Si dacd nu pui piatrd de
asta, de granit, mai ales panta...cdnd vin ploi toren{iale ia toatd piatra Si o duce tn vale,
asta de granit e colluroasd, se ffige tn pdmdnt, rdmdne ca pavajul.
Piatra spartd este la un prel de 29 lei pe tond, la care se adqud tronsportul, am
negociat cufirma core ne-o trensportd la 500 lei pe cursd.
Dl Pleqescu:Sifacem drumul tn regie proprie?
Dl Primar: avem noi utilaje sdJ facem in regie proprie??
Urmeazd un gir de disculii pi p[reri pe aceastd tem[; se va mai folosi din piatrd

drumuri ale comunei, Dealul Scroafei, Dealul Bogdanului.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre privind achizilionarea unei cantitSli de
aproximativ 3500 tone de piatri concasat6 de granit. Sunt exprimate 8 voturi pentru, o
ablinere din partea domnului consilier Mielcioiu Ioan qi un vot impotrivd din partea
domnului consilier Plegescu Cdtdlin.
Fiind necesard majoritatea absoluti, hotdrdrea este adoptat[.
Domnul Mielcioiu spune pentru c5 trebuia organizatd licitalie, iar dl Marghiolu
George, inspector cu atribulii de achizifii publice, prezent la qedin![, precizeazd cd
achizilia se va face pe SICAP gi c6, de fapt, acum consilierii locali aprobd cd sunt de
acord sd se facd achizilia.
Dl Mielcioiu intreabd despre fondurile care se vor folosi la aceastl achizilie gi
depozitul unde-l facem...
Dl Primar: deocamdatd asteptdm rectfficarea de buget de pe 4 septembrie. O
parte din bani ti vom da anul acesta, o parte din bugetul anului viitor. O sd gdsim si
spa[iu de depozitare...
Domnul Dorobanlu Jean ii reamintegte domnului Primar despre cuplul acela
care aimplinit 50 de ani de cdsdtorie gi care tot ii intreab[ ce demersuri a fEcut, intrucdt sa creat precedentul.
Dl Primar o roagd pe doamna Secretar sd verifice registrul stdrii civile, toate
cdsdtoriile incheiate in anul 1968, care mai sunt in via![ pentru a le acorda o diplomd de
fidelitate, ca in fiecare an, gi un premiu de 100 lei. Sd aibd in vedere pentru qedinla
urm[toare, cdnd se va adopta o hotdrdre in acest sens. Pdnd atunci facem qi rectificarea
qi pentru alte

buetar6.

Un consilier intreab6 al cui e drumul care face legdtura Bdbana-Cotmeana.
Domnul Primar spune ci nu gtie. Se leagd o disculie de cdteva minute pe tema drumurilor
jude{ene.

Dl Mielcioiu propune

imbundtdfirea situaliei de incasdri 9i pldli vis-a vis de
raportul de audit, spun6nd cd Primdria pierde bani pentru c6 nu s-a actuahzat registrul
unic cu registrul agricol...
Dl Primar spune cE se lucreazd la registrul agricol, sunt termene date de Curtea
de Conturi, 30 octombrie, gi de la 1 septembrie nimeni nu mai ia o zi de concediu pAnd nu
se actualizeazS registrul agricol gi nu se trec pe calculator toate poziliile de rol.
Doamna Secretar adaud c[ a fost emisd deja dispozijia de alcituire a Comisiei
pentru efectuarea inventarului, care igi va incepe activitatea de luni, 3 septembrie.

Domilul Cdtdnescu spune cd sunt mai multe obiective de investilii care nu au
trecute
tn inventar; este vorba despre lucrdrile in cltrs, care ou fost prinse in
-fost
contabilitate gi a rdmas sd fie prinse si in lista de inventariere, Centraia
fotovoltaicd,
creanlele bugetare, list,ele de rdmdsild, care trebuiau prinse in lista de inventar, proiectul
de la canqlizare, podul peste rdul Cotmeana.
Dl Mielcioiu propune schimbarea auditului intern, dl. Primar spune cd auditul
intern abia l-a schimbat anul acesta. Mai propune controale financiare din partea biroului
in teritoriu,adicd inspeclia fiscald, iar dl Primar spune cd mdsura aceasta a impus-o qi
Curtea de Conturi qi cd in anul viitor vom face program de inspeclie fiscald la minim
10% din poziliile de rol pe fiecare sat in parte.
Mai intreabd dl Mielcioiu cine verificd finalitatea acestor taxe gi impozite
stabilite de noi? I se rispunde detaliat de cdtre dl Cdtdnescu spun6ndu-i c6 oiice situalie
contabild trebuie insolitd de un raport de audit, iar spusele saG sunt confirmate de c6tre
dl. consilier Dorobanfu Jean.
ceilalli consilieri discutd separat in grupuri de c6te doi-trei...
. $edinfa de Consiliu local se incheie ?n acest punct. Drept pentru care am incheiat
prezentul proces-verbal.
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