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M I N U T A
SEDINTEI  ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL COŞERENI

DIN  DATA  DE    31 mai  2018

In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 
administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  
discutiile  si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut 
loc în  data de   31 mai   2018.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  92/  24 mai.2018.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri  locali în funcţie.   

 Participă la sedinta  primarul comunei – inițiatorul proiectelor de hotărâre si secretarul 
comunei – Nica Daniela .

A  fost citit si aprobat cu  13  voturi „pentru”  procesul  verbal al sedintei  ordinare, ce a 
avut loc la data de   26  aprilie  2018 .

Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinţă prin dispoziţia de convocare si i s-a dat citire în 
cadrul şedintei, dupǎ care  domnul primar Tudorache Lucian a propus retragerea de pe ordinea de
zi a proiectului  de hotărâre  privind  modificarea contractelor de concesiune pentru spatiile  cu 
destinatie de cabinete medicale si completarea ordinii de zi  cu propunerea de modificare  a unei 
pozitii din anexa la HCL nr. 18/ 2016 privind   reactualizarea inventarului  domeniului privat al 
localității. După ce au fost formulate aceste propuneri, ordinea de zi a fost supusă la vot şi a fost 
aprobată cu un numar de 13  voturi „pentru”, din 13 consilieri  prezenţi, în funcţie.

Proiectele de hotǎrâre au fost analizate şi avizate în şedinţa comisiilor de specialitate   ce 
a avut loc în data de  24 mai 2018. Acestea sunt însoţire de referatele de specialitate  ale 
secretarului sau personalului din aparatul de specialitate al primarului. 
           In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate  si aprobate propunerile fǎcute de primarul 
comunei.  Cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate 
sunt consemnate în  tabelul urmǎtor : 

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo
triva

Abti
neri

1 20 Alegerea unui nou presedinte de sedintǎ 13 13 13 - -
2 21 Aprobarea proiectului tehnic elaborat de catre 

SC PROEX  INSTAL SRL pentru realizarea 
obiectivului de investiții : Modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal în comuna
Cosereni, judetul Ialomița 

13 13 12 - 1



3 22 Aprobarea realizării inventarierii materiei 
impozabile  la nivelul comunei Cosereni, in 
anul 2018

13 13 13 - -

4 23 Modificarea anexei la HCL nr. 18/ 2016 
privind actualizarea inventarului 
cuprinzand bunurile din domeniul privat al
comunei Cosereni

13 13 10 - 3

A  fost analizatǎ cererea cu nr. 536/ 31.05.2018 adresatǎ Consiliului Local prin care  d-nii
Musat Ion şi Musat Georgeta, solicitǎ  facilitarea  racordarii la reteaua de apa a localitatii. 

In cadrul şedinţei a fost prezentat Raportul primarului privind  starea socio- economica a 
comunei Cosereni pe anul 2017  si rapoartele de activitate  pentru anul 2017 ale următorilor  
consilieri locali : Anghel Ion, Stoian Liviu, Durină Iulian si Nica Gheorghe. 

Au fost informati  consilierii locali, primarul  si viceprimarul comunei  cu privire la  
obligatia actualizǎrii declaraţiei de avere si a declaraţiei de interese pǎna la data de 15 iunie, anul 
curent .

  SECRETAR,
NICA  DANIELA
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