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incheiat ast5rzi, 23.12,2020

Consiliul Local Cogegti, intrunit in qedinla extraordinard din data de 23.12.2020 in sala
de gedinld a Consiliului Local Coqeqti din cadrul prim[riei, la care particip5 toli cei 15
consilieri, l3 consilieri prezen\i fizic, iar domnii Bujor Constantin qi Petrescu Florin, on-line.

$edinla este deschisd de domnul primar, care aratd, ci sunt prezen\i toli consilierii locali,
iar qedinla iqi poate desf[qura lucririle propundnd alegerea unui preqedinte de qedin!6.

Este ales in unanimitate domnul Burcea Ion Sorin.
Domnul preqedinte aratd, cd qedinla iqi poate desfEgura lucrdrile in baza ordinii de zi,

supun6nd aceasta spre aprobare:
1. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire aprobarea rectificdrii bugetului de

venituri qi cheltuieli al comunei Cogeqti.
2.. Intrebdri qi interpeldri.
Ordinea de zi este aprobatd in unanimitate, trecdndu-se la dezbaterea ei:

1. Proiect de hotdr6re iniliat de primar cu privire aprobarea rectificdrii bugetului de
venituri qi cheltuieli al comunei Cogeqti.

Se prezinti referatul de aprobare aI primarului, raportul de specialitate al
compartimentului contabilitate qi adresa AJFP Argeg, prin care se propune rectificarea
bugetului. Se aprobd in unanimitate.

2. Intrebdri gi interpeldri.
Se prezintd urmdtoarele cereri:
- Doamna Puiu Corina-Elena solicitd un ajutor de urgenld pentru tatdl sdu, care este

foafte bolnav, nu are nici un venit, nu este pensionar. Costul medicamentelor qi al
tratamentului necesar este ridicat, iar ea are in intrelinere doi copii qi soful.

Aceastd cerere se va relua atunci c6nd solicitanta va aduce acte medicale qi chitanle pentru
medicamente.

Domnul Mihai GheorghilS soliciti un ajutor de urgen!6 pentru acoperirea
cheltuielilor de inmormdntare a soliei sale, Mihai Maria, cu menliunea cdnu a beneficiat de alt
ajutor de inmormdntare. Se aprobd suma de 1000 lei.

- Domnul Dobre Codru{ solicitd scutirea taxei de gunoi, incepdnd cu anul 2021, pe
motiv cd este proprietarul unui apartament la Piteqti, unde va locui impreund cu familia, iar
taxa de gunoi va fi platiti la primdria Pitegti. Cererea este insolitd de adeverinla de la asocialia
de propietari din piteqti. Se aprobS.

Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal. !
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