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Consiliul Local Cogegti, intrunit in gedinla ordinarl din data de 17.12.2020 in sala de
qedinld a Consiliului Local Cogeqti din cadrul primdriei, la care participd toli cei 15 consilieri,
14 consilieri prezenli frzic, iar domnul Sandu Florin, on-line.

$edinla este deschisd de domnul primar, care aratd cd sunt prezenli toli consilierii locali,
iar qedin{a iqi poate desfrgura lucririle propun6nd alegerea unui preqedinte de qedinld.

Este ales in unanimitate domnul Bujor Constantin.
Domnul preqedinte aratd cd gedinla iqi poate desfrqura lucrdrile in baza ordinii de zi,

supundnd aceasta spre aprobare:
l. Proiect de hotdrdre ini{iat de primar cu privire la aprobarea relelei qcolare pentru

anul qcolar 2021-2022.
2. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la desemnarea a doi reprezentanli ai

Consiliului Local Coqegti in Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale Iordache
Pdcescu pentru anul gcolar 2020 - 2021.

3. Proiect de hotdr0re iniliat de primar cu privire la aprobarea impozitelor qi taxelor
locale pentru anul 2021 .

4. Proiect de hotir6re iniliat de primar privind unele facilitdli fiscale privind
HORECA.

5. Proiect de hotdrAre iniliat de primar cu privire aprobarea rectificbrii bugetului de

venituri qi cheltuieli al comunei Cogeqti.
6. intrebdri qi interpeldri.
Ordinea de zi este aprobat[ in unanimitate, trecdndu-se la dezbaterea ei:
1. Citirea procesului verbal de la qedinla din26 noiembrie 2020.
Domnul secretar citeqte procesul verbal, care este aprobat in unanimitate.

2. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la aprobarea relelei qcolare pentru anul
qcolar 2021 - 2022.

Se prezintd adresa $colii Gimnaziale Iordache Pdcescu, referatul de aprobare al
domnului primar gi raportul de specialitate al domnului secretar privind aprobarea retelei
qcolare. Se aprob6 in unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotdr6re iniliat de primar cu privire la desemnareaa doi reprezentanli ai

Consiliului Local Coqeqti in Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale Iordache Picescu
pentru anul qcolar 2020 - 2021.

Se prezinti adresa $colii Gimnaziale Iordache Pdcescu, prin care soliciti desemnarea a doi
reprezentanli din Consiliul Local Coqeqti, care sd facd parte din Consiliul de Administralie. De
asemenea se pezintd referatul de aprobare al domnului primar qi raportul de specialitate al
domnului secretar. Sunt propugi gi aleqi in unanimitate de voturi domnul Tudoreci gi doamna
Du![. Se aprob[ in unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire aprobarea impozitelor qi taxelor locale
pentru anul202l.

Se prezintS referatul compartimentului taxe gi impozite, prin care se propune nivelul
taxelor gi impozitelor locale, care se vor indexa cu rata inflaliei. Se propune taxa de salubritate
de 7 lei. Se aprobi toate taxele, cu exceplia taxei de salubritate, care se va discuta in altS
qedin{5.
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P.oi..t de hotirire iniliat de primar rrru

/,^^^_:: f,e.{|^:T:It o:*y]"i ]vlarin g.i:,111", consilier at comparrim.entului taxe qi
impozite prin care propune acordarea unor facilitdli fiscale pentru societdlile care nu au putut
sd iqi desfrgoare activitatea din cauza restricliilor datorate pandemiei. Se aprob6 in
unanimitate.

6. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire aprobarea rectificdrii bugetului de
venituri gi cheltuieli al comunei Cogeqti.

Se prezinti referatul de aprobare al primarului, raportul de speci alitate al
compartimentului contabilitate gi adresa nr.214585109.12.2020 a AJFP Argeq, prin care se
propune rectificarea bugetului. Se aprobd in unanimitate.

7. Intrebdri gi interpeldri.
Doamna Dutd gi domnul Petrescu solicitd ca la prima gedinld ordinara din anul 2021,

s5 se prezinte un raport privind activitatea serviciului de alimentare cu apd al comunei
Coqegti, urm6nd ca aceastd solicitare sE fie trimisd de solicitanli, prin corespondenla
primdriei, direct serviciului respectiv.

Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.
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