ROMANIA
JUOETUL OAMBOVIT A
COMUNA MOGOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

INCHEIA T AST AZI 28.02.2018
Azi data de mai sus Consiliul Local al Comunei Mogosani, convocat prin Oispozitia
primarului nr.73/23.02.2018 si in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din legea nr. 215/2001
privind administratia publica local a cu modificarile si completarile ulterioare s-a intrunit in sedinta
ordinara Ja sediul primariei com Mogosani oreJe 15.00.
Se face prezenta si se constata ca sunt prezenti 13 consilieri din cei 13 alesi . Oupa prezenta se
da spre citire procesul verbal aJ sedintei anterioare care este semnat de dl presedinte si de catre
secretarul comunei.
01 presedinte da citire ordinii de zi asa cum a fost convocata:
I.Proiect de hotarare privind privind actualizarea Planului de Analiza ~i Acoperire a
Riscurilor pentru comuna Mogosan i .
2.Proiect de hotarare Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in
suprafata de 61.75 mp din Caminul Cultural Cojocaru inscris in inventar la pozitia 58 si 59, catre
Parohia Cojocaru in vederea desfasurarii de activitati specifice bisericii .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare Intre judetul Oambovita
prin Consiliul Judetean Oambovita, Scoala Gimnaziala Speciala Targovi~te ~i Consiliul Local
Mogosani in vederea sustineri financiare transportului elevilor cu cerinte educationale speciale din
Invatamantul special.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii In
invatamantul pre~colara copiiJor provenind din familii defavorizate ~i a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru grad in ita.
5. Diverse.
Oupa citire d\ presedinte intreaba consilierii daca sunt de acord cu ordinea de zi prezentata .
Consilierii nu au propuneri spre modificare a ordinii de zi si au votat in unanimitate ordinea de zi
prezentata.
Se da citire primuJui punct:
1. Proiect de hotarare privind privind actualizarea PJanului de AnaJiza ~I Acoperire a
RiscuriJor pentru comuna Mogosani.
OJ presedinte de sedinta invita pe dJ primar sa prezinte proiectul de hotarare.
OJ presedinte de sedinta invita pe dl primar sa dea citire primuJui punct. DJ primar da cuvantul
d-lui secretar .
OJ primar argumenteaza faptuJ ca acest P.A.A.R. Ja niveJul Comunei Mogosani trebuie
actualizat in fiecare an sau de cate ori este nevoie. Astfel sa ne conformam acestui text de Jege
supunem spre aprobare in aceeasi forma de anul 2017 deoarece Ja niveluJ comunei nu au aparut noi
riscuri si nu au disparut unele dintre ele. De asemenea se va actuaJiza comisia CLSU si COAT
OJ presedinte supune dezbaterii proiectul de hotarare. Nefiind nimeni sa se inscrie Ja
cuvant, acesta este supus spre aprobart: si este aprobat cu 13 voturi.

Se trece la punctul nr 2
2. Proiect de hotarare Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata
de 61.75 mp din Caminul Cultural Cojocaru inscris in inventar la pozitia 58 si 59, catre Parohia
Cojocaru in vederea desfasurarii de activitati specifice bisericii
01 presedinte da cuvantul d-Iui primar sa explice proiectul de hotarare .01 primar nspune ca
pretoul parohiei Cojocaru doreste sa concesioneze acest spatiu pentru necesitatile bisericii.
01 primar spune ca fost societate care I-a avut inchiriat a renuntat la acest spatiu a achitat toate
datoriile si acum este liber de contract.
Dl Marcu intreaba ce anume vrea sa faca preotul acolo. Dna Duta spue ca acesta va face activitati
specific bisericii, 01 Angelescu continua si spune ca poate va face un trapez, poate casa parohiala ,
parastasuri, tine obiectele bisericesti.
01 Marcu spune ca preotul poate va lua bani daca acolo se vor tine pomeni.
01 Tudor Iulian spune ca preotul vrea degeaba , biserica vrea intotdeauna degeaba . De ce s ail dam
degeaba.
01 Angelescu spune ca prin aceasta forma scapam de intretinerea lui pe perioada concesionarii.
01 Vantu spune ca totusi 49 de ani este mult.
01 Angelescu spune ca sail chemam in sedinta sa ne explice ce vrea sa faca acolo.ln contract yom
pune clause ca vor desfiinta acest contract daca va face altceva decat ceea ce ne spune ca doreste.
Ona Outa spune ca la parohia Mogosani nu ne-am implicat sufficient de mult.
01 primar spune ca s-au dat in anii trecuti bani pentru toate parohiile. In sedinta viitoare va voi
spune toate sumele platite catre parohii.
Dl Primar spune ca preotul de la Mogosani de cand s-a implicat active in politica , chiar a imbracat
tricourile de campanile lucruriloe stau diferit.
01 Angelescu spune ca si preotul de la Zavoiu s-a implicat in campanile. Dl Tuta spune ca nu
despre el vorbim acum si ca oricum acesta nu a facut campamie chiar cu embleme de campanie.
01 Marin Virgil propune sa dam spatiul pe un an de zile. DI primar spune sa suspendam proiectul si
sa i.1 chemam pe preot in sedinta viitoare.
DI Angelescu spune ca oamenii nu stiu ca preotii vand luminari cu un pret mai mic decat Ie
achizitioneaza de la episcopie si diferenta 0 pun ei. Acest lucru se intimpla si la alte obiecte
bisericesti pe care Ie vand.
01 Tuta spue ca biserica cea de la varf, cere bani pentru orice. Asa este nu se mai satura.
01 Angelescu intreaba pe dl primar care este pare rea lui pentru aceasta concesionare.
01 primar spune ca se stie parerea lui deoarece este un proiect de hotarare.
DI presedinte supune la vot proiectul de hotarare.
Acesta este votat cu 5 voturi pentru (Petre Alexandru ,Ionescu Mihail ,Manole Vasilica-Ooina
,Duta Daniela ,Angelescu Marinel). 7 voturi impotriva (Tuta Nicolae, Marcu Marian, Marin lonel
,Anghel Alexanru-, Marin Virgil ,Tudor lulian ,Ionita George) si 1 abtinere Stancu Florin.
Astfel nun este adoptat acest proiect de hotarare
Se trece la punctul 3 al ordiniide zi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre judetul
Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, ~coala Gimnaziala Speciala Targovi~te ~i Consiliul
Local Mogosani in vederea sustineri tinanciare transportului elevilor cu cerinte educationale
speciale din invatamantul special.

01 presedinte da cuvantul dlui primar sa prezinte acest proiect de hotarare.
01 primar spune ca in comuna exista doua cazuri special catre trebuiesc zilnic transportate la
scoala speciala din targoviste. Pana acum trasnportul se deconta de primaria Targoviste, dar de
acum aceasta nu mai poate plati si astfel Consiliul Judeteana .Iuat 0 initiative de transport la nivel
judetean .Noi yom plati ceea ce se va deduce din transportul celor doi copii.

01 presedinte intreaba consilierii daca doresc cuvantul . Nu se inscrie nimeni si proiectul este
supus votului . Astfel hotararea este adoptata cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 4.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii In
'invatamantul pre~colara copiilor provenind din familii defavorizate ~i a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru gradinita
Dl presedinte invita pe dl primar sa prezinte proiectul de hotarare.
01 primar explica faptul ca este necesar a se adopta un regulament prin care se vor stabilii
conditii clare de acordare a tichetelor de gradinita.
Aceste conditii sunt in anexa de la proiectul de hotarare.
DI primar spune ca daca in urma lecturarii acestui regulament sunt intrebari el va raspunde.
DI presedinte intreaba daca cineva mai doreste cuvantul. Nu se mai inscrie nimeni la discutii
si proiectul este supus votului. Astfel este adoptata hotararea cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 5.
Diverse.

01 Petre Alexandru intreaba ce yom face cu caminul de la Cojocaru daca nu il concesionam
bisericii. 01 Marcu spune ca se va gasi cineva sa il inchirieze.
01 Angelescu spune ca se poat concesiona pe mai putin ani.
Marin Virgil spune ca el este de acord dar pe 0 perioada mai mica.
01 Tuta nu este de acord tocmai birurilor pe care biserica Ie pune pe oameni.
D1 Tudor lulian spune ca el este de acord dar cu conditia sa ne spuna exact ceea ce doreste sa faca
acolo.
Dna Duta intreaba daca scoala de la Mogosani care s-a dat preotului de la Chirca este gratuit sau cu
bani. DI primar spune ca s-a dat gratuit.
DI Vantu spune ca pentru 49 de ani el nu este de acord.

DI presedinte intreaba daca cineva rnai doreste cllvantul. Astfel nu se mai doreste
continuarea discutiilor presedintele declarand sedinta inchisa si multumeste consilierilor pentru
prezenta.
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