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incheiat astizi 30.06.2014cu ocaziadesfbgurlrii
gedinleiordinarea Consiliului local Cogula
$edin{a este deschisdde cdtre preqedintelede gedin(aales pe o perioadl de
3 luni prin Hotirdrea Consiliului local-domnul consilier COBZARIU VIRGIL.
in cuvdntul dumnealuiaratd c6, in conformitatecu prevederile art.39 din
Legea nt. 215 I 2001 privind Administralia publicd localS, au fost convoca{i in
qedintaordinari, un numlr de l1 consilieri alegi in alegerile din l0 iunie Z0l2
pentru aprobareaproiectelordin ordineade zi.
Din totalul de I I consilieri, sunt prezen{i 1I consilieri,0 consilierisuntabsenti,
din care0 absentmotivatgi 0 absen{inemotivat.
Avdnd in vedere ci sunt intrunite conditiile prev[zute de art. 41, alin. I din
Legea administraliei publice locale privind prezenta minimd a consilierilor, se
constatdcd qedin{aeste legal constituit[ gi se declarddeschiselucrdrile acesteia.
La qedinJaparticipd primarul, viceprimarul gi secretarul comunei Coqula,
aparatul propriu qi invitali .
Se dd cuvdntul secretaruluicomunei,pentru a pune spre aprobareaConsiliului
Local,procesulverbal al gedinfeianterioare.
Din totalul de 1I consilieri prezen{i, I I au votat pentru, 0 au votat impotrivd
gi 0 s-au ab{inut.
Avdnd in vedere rezultatul votului, procesulverbalal sedinteianterioarea fost
aprobat.
in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 215 I 2001 privind
administra{iapublicd locald, ddm cuvdntul celui care a cerut intrunirea Consiliului
Iocal, respectiv domnului primar - Acatrinei Mircia, pentru a prezentapropunerea
pentru ordineade zi.
Se dA cuvdntul domnului primar - Mircia Acatrinei, pentru a prezenta
propunereapentru ordineade zi:
1. Alegerea presedintelui de sedinta

2.Proiectde hot[r6reprivinddecontarea
naveteiunui cadrudidacticpe luna

MAr 2014.
3.Proiect de hotirdre privind

actualizarea planului de

analiza si

acoperirea riscurilorpe teritoriul comuneiCosula.
4. Proiectde hotdrdreprivind reglementarea
lucrului cu foc deschis.
5. Proiect de hotdrdre privind

suspendarea activitatii

SC

GOSPODARIACOMLINALA COSULA SRL .
6.Probleme
curente.
Suplimentarse propuneproiectul de hotarareprivind aproba
si statului de functii si proiectul de hotarareprivind stabilireaplat
colectarea deseurilorde pe teritoriul comuneiCosula
Sesupunela vot propunerea
pentruordineade zi.
Din totalul de l1 consilieriprezenli,I I au votat pentru, 0 au votat impotrivd
qi 0 s-au ab{inut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, ordineade zi a fost aprobati.
Se fac propuneripentrua determinaperioadape care sf, fie ales pregedintele
de
qedinlial Consiliuluilocal,deoarece
activitatea
dlui. pregedinte
COBZARIU VIRGIL SE
incheie- au trecutcele3 luni - perioadIpentrucareafostaleasa.
Domnii consilieri sunt rugati sa faca propuneri pentru ce perioada sa fie
ales presedintelede sedinta:
Dl. /dna. consilierTIVLICA ALEXANDRU .propuneca presedintelede sedinta
sa fie ales pe o perioadade 3.luni .

Se supune la vot perioada pentru care sa fie ales presedintele de sedinta

I

Propunerea dl./dnei . TIVLICA

ALEXANDRU.a

fost de 3 luni .

Din totalul de tlconsilieri prezenti, I lau votat pentru, 0 au votat impotriva, si
0 s-au abtinut .
Se fac propuneri pentru alegereapresedinteluide sedinta
l. Dl./dna.consilierBORFOTINA MIRCEA propune ca presedintede sedinta
pe dl/dna consilierMARCU ASPAZIA

Se supun la vot propunerile facute pentru alegerea presedintelui de
sedinta
l.Supunemla vot propunereaprivind pe dl/dna consilierMARCU ASPAZIA
Din totalul de l lconsilieri prezenti, l0 au votat pentru, 0 au votat impotriva,
si 1 s-au abtinut

Din totalulde 1l consilieri prezenti, I lau votat
si 0 s-au abtinut .
Se da cuvantul dl/dneiprimar - ACATRINEI

impotriva,

,il0c"F,

ru a prezenta

proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului
Local Cosula.
DL. presedinteCOBZARIU VIRGIL , incheie activitatea de presedinte de
sedinta iar dl/dna consilier MARCU ASPAZIA .preia conducerea lucrarilor de
sedinta.

1. Sedi cuvdntuldomnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentru a prezenta
expunerea
demotiveprivinddecontareanaveteiunui cadru didacticpe luna MAI2014.
2.Se dr cuvffntul drei viceprimar-NECHIFOR ELENA

pentruaprezenta

raportulde specialitateprivinddecontareanaveteiunui cadru didactic pe luna MAI
2014.

3.Se di cuvflntul domnisoarei NECHIFOR ELENA pregedintede comisie,
pentru a prezentaraportulde specialitateal comisieipentrumuncd gi protecliesociald,
protectiecopii,juridicd qi disciplini privind avizarea
proiectuluide hotir6re prezentat.
4.Se di cuvintul doamnei PURICE CAMELIA-ADRIANA preqedintede
comisie,pentru a prezentaraportul de specialitateal comisieipentru activitAtisocial culturale,culte, invdtimdnt, sdndtategi familie privind avizareaproiectuluide hotdrAre
prezenlat.
5.Se di cuvAntul domnului Cobzariu Virgil pregedinte
de comisie,pentrua
prezentaraportulde specialitateal comisiei pentrumuncd gi protec{iesociald,protec{ie
copii,juridici gi disciplini privind avizarea
proiectuluide hotrrdreprezentat
6.SedI cuvflntul domnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentruaprezenta
proiectulde hotdrAre
privindprivinddecontareanaveteiunui cadru didactic pe luna
MAI2014.

l. se di cuvflntul domnului primar- ACATRINET MTRCTApentru
a ptezenta
expunereade motive privind acttalizarea planului de analiza si acoperire
a riscurilor

pe teritoriulcomuneiCosula
2.Se dn cuvflntul dlui. coRNACr MARrN - responsabil
svsu pentrua
prezenta
raportulde specialitateprivind actualizarea
Planuluide analizasi acoperire
a riscurilorpe teritoriulcomuneiCosula
3.Sedi cuvflntul domnisoarei NECHIFOR ELENA
a prezentaraportulde specialitate
al comisieipentrumunc6q
copii,juridicd 9i disciplindprivind avizareaproiecturui
de hotdrd

4.se di cuvintul doamnei puRrcE CAMELIA-ADRTANA pregedinte
de
comisie,pentru a ptezentaraportul de specialitateal comisieipentru
activitili social culturale,culte, invdldmdnt,sdndtateqi familie privind avizareiproiectului
de hotarere
prezentat.
5'Se di cuvflntul domnului Cobzariu Virgil pregedinte
de comisie,pentrua
prezentaraportulde specialitateal comisieipentrumuncd gi proteclie
sociall, proteclie
copii,juridicd gi disciplindprivind avizareaproiectului
de hotirdre prezentat
6'Se di cuvAntul domnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentru prezenta
a
proiectulde hotdrdre privind actualizarea
Planului de analizasi acoperirea riscurilor
pe teritoriulcomuneiCosula
1. Se di cuvintul domnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentru
a
expunerea
de motiveprivind reglementarea
lucrului cu foc deschis.

prezenta

2.Se dr

cuvflntul dlui. GORNACI MARrN - responsabilsvsu pentru a
ptezentaraportulde specialitateprivind reglementarea
lucrului cu foc deschis.
3'Se dI cuvfintul domnisoarei NECHIFOR ELENA pregedinte
de comisie,
pentru prezentaraportulde specialitateal comisieipentru
runta gi protecliesociall,
.a
protec{iecopii,juridicd9i disciplindprivind avizareaproiectului
de hotaidreprezentat.
4.se di cuvflntul doamnei puRrcE CAMELIA-ADRTANA pregedinre
de
comisie,pentru a prezentaraportul de specialitateal comisieipentru
activit;fi social culturale,culte, invd!6mdnt,sdnitategi familie privind avizareiproiectului
de hotarare
prezenlat.
5'Se di cuvintul domnului Cobzariu Virgil preqedinte
de comisie,pentrua
prezentaraportulde specialitateal comisieipentrumuncd gi proteclie
sociald,proteclie
copii,juridicd gi disciplini privind avizareaproiectului
de hotirdie preientat

6.Se di cuvAntul domnului primar- ACATRINEI
MIRCIA pentru a prezenta
proiectulde hotdrdre privind reglementarea
Iucrului cu foc deschis.

l. Sedr cuvantuldomnului primar- ACATRINEI MTRCIA pentru
a prezenta
expunereade motiveprivind suspendarea
activitatii SC
COMLINALA
C O S U L AS R L .

7""jyioi

2.Se dI

{:"';G

cuvflntul domnisoareiv iceprimar-NECHI
ptezentaraportulde specialitate privind suspendarea
activitatii

A

pentrua

SC GoSpoDARIA

COMUNALA COSULA SRL .

3'Se di cuvantul domnisoarei NECHIFOR ELENA pregedinte
de comisie,
pentrua prezentaraportulde specialitateal comisiei
pentrurnunta gi protecliesociald,
protec{iecopii,juridicd qi disciplindprivind avizareaproiectului
de hot[r6re prezentat.
4.se di cuvintul doamnei puRrcE CAMELTA-ADRTANA
preqedintede
comisie,pentru a prezentaraportul de specialitateal comisiei
pentru activitili social culturale,culte, invdtimdnt, sindtategi familie privind
avizareaproiectuluide hotirdre
prezentat.
5'Se di cuvintul domnului Cobzariu Virgil pregedinte
de comisie,pentrua
prezentaraportulde specialitateal comisieipentru
munca gi protecJiesociala,proteclie
copii,juridici qi disciplindprivind avizareaproiectului
de hotjr6re prezentat
6'Se dI cuvantul domnului primar- ACATRINEI MIRCIA
pentrua prezenta
proiectulde hotlrare privind suspendarea
activitatii sc GOspoDARIA COMUNALA
C O S U L AS R L .

l' Sedi cuvflntul.domnuluiprimar- ACATRINEI MIRCIA pentru
a prezenta
expunerea
de motiveprivindstabilireaamplasamentelor
punctelor( piatfo.meto.f Oe
colectareadegeurilorla nivelul comuneiCosula
2.Se dr cuvanturdrei. viceprimar - NECHTFOR ELENA pentru
aprezenta
raportulde specialitateprivindstabilireaamplasamentelor
punctelor( platformelor) de
colectareadegeurilorla nivelul comuneiCosula
3'Se di cuvdntul domnisoarei NECHIFOR ELENA pregedinte
de comisie,
pentrua prezentaraportulde specialitateal comisieipentru
runid gi protecliesociali,
protec{iecopii,juridicd qi disciplini privind avizareaproiectului
de hotdidreprezlntat.
4.Se di cuvantul doamnei puRIcE CAMELTA-ADRTANA preqedinte
de
comisie,pentru a prezentaraportul de specialitateal comisieipentru
activit;Ii social -

culturale,culte, invdtdmdnt,sinltate gi familie privind avizareaproiectuluide hot6r6re
prezentat.
5.Se di cuvflntul domnului Cobzariu Virgil pregedintede comisie,pentru a
prezentaraportulde specialitateal comisieipentrumunci gi protecliesocialf,,protectie
copii,juridic[ qi disciplindprivind avizarea
proiectuluide hotdrdreprezentat
6.Sedi cuv0ntuldomnului primar- ACATRINEI
proiectulde hotirdre privindstabilireaamplasamentelor
colectareadeqeurilorla nivelul comuneiCogula

prezenta

'!aoz

lor ) de

k*o, J
1. se di cuvantuldomnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentru a prezenta
expunerea
de motiveprivindaprobareaorganigrameisi statuluide functii
2.Se dr cuvflntul secretarului - BORFOTINA MIHAELA-ELENA
prezentaraportulde specialitateprivindorganigrameisi statului de functii .

pentrua

3.Se dI cuvAntul domnisoarei NECHIFOR ELENA preqedintede comisie,
pentru a prezentaraportulde specialitateaI comisieipentrumuncl gi protec{iesociald,
protec{iecopii,juridicd qi disciplini privind avizareaproiectului
de hotlrdre prezsntat.
4.Se dI cuv6ntul doamnei PURICE CAMELIA-ADRIANA pregedintede
comisie,pentru a prezentaraportul de specialitateal comisieipentru activitili social culturale,culte, invf,fdmdnt,sindtateqi familie privind avizareaproiectuluide hotdrare
prezentat.
5.Se di cuvflntul domnului Cobzariu Virgil pregedinte
de comisie,pentrua
ptezentaraportulde specialitateal comisieipentrumuncd qi protec{iesociald,protec{ie
copii,juridicd qi disciplin5privind avizarea
proiectuluide hotdrfireprezentat
6.Sedi cuvffntuldomnului primar- ACATRINEI MIRCIA pentruaprezenta
proiectulde hotf,rdre privindaprobareaorganigrameisi statului de functii

'

Se inscriu la cuvAnt domnii consilieri pentru a completa,modifica sau a face
aprecierireferitoarela proiectelede hotardreprezentate:
Dl. Surugiu Mihai consilier local din satul Supitca precizeazaca este

deacordcu materialeleprezentate
Dna. Purice Camelia consilier local din satul Buda mentioneazaca este
de acord cu materialeleprezentate
Dl. primar mentioneazaca proiecteledezbatutesunt
comuna

importante pentru

Dupd prezentarea
materialelorde pe ordineade zi qi a dezbaterilorde pe marginea
acestora,
sepun spreaprobareproiectelede hot[rdre:
Se trece la punerea spre aprobare a proiectelorde
l.Supunemspreaprobareproiectulde hotdrdreprivind
sedinta
Din totalul de I I consilieri prezen\i,l l au vo
gi 0 s-au abtinut.

Ttfd

Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectul de hotlrdre a fost aprobatlneaprobat,
urmdnd a fi pus in executare.
2.Supunemspreaprobareproiectulde hotdrdreprivinddecontareanaveteiunui cadru
didacticpe luna MAI 2014.
Din totalul de l l
impotrivi qi 0 s-au ablinut.

consilieri prezenli, I I au votat pentru, 0 au votat

Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectulde hotdrdrea fost aprobat/neaprobat,
urmdnda fi pus in executare.
3-Supunemspreaprobareproiectul de hotdrdreprivind actualizareaplanului de analiza
si acoperirea riscurilorpe teritoriul comuneiCosula
Din totalul de I I consilieri prezenJi,11 au votat pentru, 0 au votat impotrivd qi
0 s-au abfinut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectulde hotdrdrea fost aprobat/neaprobat,
urmdnd a fi pus in executare.
4.Supunemspreaprobareproiectulde hotdrdreprivind reglementarealucrului cu foc
deschis.
Din totalul de I I consilieri prezen\i,I I au votat pentru, 0 au votat impotrivd
gi 0 s-au ablinut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectul de hotlrAre a fost aprobatlneaprobat,
urmAnda fi pus in executare.
5.Supunemspre aprobareproiectul de hotdrdreprivind

suspendareaactivitatii SC

GOSPODARIACOMUNALA COSULA SRL.
Din totalul de I I consilieri prezenfi,1l au votat pentru, 0 au votat impotrivd qi
0 s-au ablinut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectulde hot6r6rea fost aprobat/neaprobat,
urmdnda fi pus in executare.
6.Supunemspreaprobareproiectulde hot[r6reprivind stabilireaamplasamentelor
punctelor( platformelor) de colectareadeqeurilorla nivelul comuneiCoqula
Din totalul de I I consilieri prezen\i, I I au votat pentru, 0 au votat
impotrivd qi 0 s-au ablinut.

Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectulde hotf,rdrea fost aprobat/neaprobat,
urmdnd a fi pus in executare.
7'Supunemspreaprobareproiectulde hotlrdreprivindaprobareaorganigramei
si statului
de functii
Din totalul de l l consilieri prezenJi, 11 au votat pentru, 0 au votat
impotrivi qi 0 s-au ablinut.
Avdnd in vedererezultatulvotului. proiectul de hotlrdre a fost aprobat/neaprobat,
urmdnd a fi pus in executare.
6.Probleme
curente.
Se dd cuvdntuld-lui primarpentrua prezentapropunerilepentruordineade zi a
sedintei
urm6toare:
1. Proiectde hotlrdreprivindrectificareabugetuluilocal pe anul2014.
ln incheiere,doamnaconsilier MARCU ASPAZIA - pregedintede
;edin1d,
mufgumeqtepentru participare,prezintdconcluzii asupra modului de desldgurare
al
gedinfeiqi declarl inchise lucrdrile acesteia.
PRE$EDINTEDE $EDINTA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARULCOMLINEI.

7yca7
BORFOTINA

LA-ELENA

