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In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 
administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  procesului verbal   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 sedinţǎ primarul comunei Cosereni, dl. Lucian Tudorache, iniţiatorul proiectelor de 

hotǎrâre, d-na Daniela Nica - secretarul comunei  şi d-na Rodica Iorgu-consilier contabil în cadrul  
aparatului de specialitate al primarului. 

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: 
a) alegerea unui nou preşedinte  de şedintǎ;
b) proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului tehnic privind investiţia “ Modernizare sistem 

iluminat public în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa”
c) proiect de hotărâre privind  aprobarea  inventarierii materiei impozabile  la nivelul comunei 

Coşereni, pentru anul 2018;
d) modificarea prin act aditional a  contractelor de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete 

medicale de pe raza comunei Coşereni.
e) Cereri de competenta consiliului local. 
f) Prezentarea raportului primarului privind starea socio-economica a comunei si a raportului de 

activitate pe anul 2017;
g) Prezentarea rapoartelor de activitate  pe anul 2017 ale viceprimarului si consilierilor locali.

Cereri de competenta consiliului local.

Dupǎ ce s-a dat citire ordinii de zi în cadrul  şedintei, domnul Tudorache Lucian ,primarul 
comunei , iniţiatorul  proiectelor  de hotǎrâre ,  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. 

Având în vedere ca mandatul  pressedintelui de sedinţǎ a expirat, se  începe cu  propunerea de 
desemnare a unui nou preşedinte. 

Dl. Durina Nicolae îl propune pe domnul Nica Gheorghe. Nu mai sunt alte propuneri.  S-a votat în
unanimitate alegerea  d-lui Nica Gheorghe ca nou preşedinte  de şedintǎ, ce îşi va exercita mandatul în 
perioada mai – iulie 2018. Acesta  preia  conducerea lucrǎrilor şedintei  şi dǎ cuvântul d-lui primar  pentru
a prezenta urmǎtorul proiect de hotǎrâre. 

Domnul primar dǎ citire proiectului de hotărâre privind aprobarea  proiectului tehnic privind 
investiţia “ Modernizare sistem iluminat public în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa” si informeazǎ  cǎ 
acesta  a fost elaborat de cǎtre SC PROEX INSTAL SRL, firma care ne-a întocmit  si studiul de 
fezabilitate. 

Domnul Anghel Ion : „ Am vrea sǎ-l studiem şi noi un pic. Aprinderea mǎ intereseazǎ.Daca are 
aprindere prin celulǎ fotovoltaicǎ.”

Dl Stoian Liviu : „Eu l-am studiat. Programarea  se poate face manual, digital, prin wireless, în 
funcţie de coodonatele GPS, prin ceas atomic.”

Dl. Radu  Ion: „Le-a trecut toate sǎ ne alegem din 10 modele. Proiectantul trebuia sǎ propunǎ  care
e soluţia optimǎ, este cel mai bun.” 

Dl. Stoian Liviu : „ Dupa pǎrerea mea cu ceas atomic  e cel mai bun, dar probalil si pretul e 
diferit.”

Domnul Anghel Ion : „Nu mǎ intereseazǎ preţul, aprinderea şi stingerea cum se face.”
Dl. Stoian Liviu : „Lǎmpile  am vorbit în sedintele trecute  cum sunt. In ceea ce priveşte garanţia 

este de 3 ani si durata de functionare de 10 ani.”
Dl. Primar Tudorache : „ In afarǎ de lumeni, e vorba şi de incandescenţǎ. La lǎmpi am cerut 

garanţa de 5 ani. Aprinderea este important sǎ se poatǎ face atât electric, cât şi manual.”
Dl viceprimar -  Toma Anton –„ Acum avem  9 puncte de aprindere. Pentru trei puncte  se face 

manual, iar pentru 6 puncte avem ceas atomic.”
Dupǎ discuţii, domnul preşedinte supune la vot aprobarea proiectului tehnic. 
Au fost exprimate  12 voturi „pentru”. Se abţine domnul Durinǎ Iulian. 
A fost adoptatǎ hotǎrârea  cu nr. 21.

In continuare domnul primar prezeintǎ proiectul de hotărâre privind  aprobarea  inventarierii materiei 
impozabile  la nivelul comunei Coşereni, pentru anul 2018. 

Doamna secretar informeazǎ  ca  mai sunt neconcordante între  declaraţiile  de la registrul agricol si 
declaratiile de la registrul de rol fiscal. Nu s-a facut niciodatǎ o invetariere generalǎ. Sunt înregistrate date
la rol asa cum au fost preluate de la fosta Perceptie  ruralǎ  si se face  acum actualizare  cand  vin sǎ 
solicite  cate un certificat fiscal, cand se fac demersuri pentru vanzari, mosteniri, etc. 

In plus  actele de proprietate nu corespund  cu realitatea. Unii nu au deloc acte de proprietate  pe 
terenul de sub casǎ. Odatǎ  cu inventarierea  materiei impozabile,  vom  face  si o verificare fapticǎ. 
Domnul primar o sa nominalizeze o comisie care va merge  pe  teren sa constate  si sa verifice  toate  
acestea. 



Dl. Anghel Ion :’ Voi stiţi ce înseamnǎ asta ? Aţi fǎcut un calcul cât  dureazǎ ?”
D-na secretar  Nica Daniela:  „ O sǎ dureze  ceva timp, noi sperǎm   pânǎ la finalul anului 2018  sa fie  

gata. Trebuie  sǎ se demareze cât mai repede  aceastǎ  acţiune, sa lǎmurim şi ce terenuri  intrǎ în domeniul
privat, aţi vǎzut cǎ  mai descoperim  câte un teren si iar modificam inventarul, printre altele trebuie sǎ-i 
ajutǎm pe oameni  sǎ obţina actele de proprietate  pentru terenurile  aferente caselor de locuit.”

Dl. Militaru Constantin: „ Este o treabǎ foarte  bunǎ.”
Dupǎ terminarea discuţiilor, se supune la vot. 
Au fost expprimate 13 voruti „pentru”. A fost adoptatǎ Hotǎrârea  cu nr. 22. 

Se  ia în discuţie  modificarea parţialǎ a Hotǎrârii nr. 18 adoptatǎ în anul 2016 prin care s-a  modificat 
si actualizat  inventarul domeniului privat al comunei Coşereni. 

Domnul primar  dǎ citire proiectului de hotǎrâre, dupǎ  care doamna secretar Nica Daniela   explicǎ  
domnilor  consilieri în ce constǎ în concret  modificǎrile  propuse. 

Este vorba despre  radierea pozitiei nr. 64 unde figureaza  un teren de 1222 mp, care este de fapt a fost 
atribuit prin Sentinţǎ  civila SC BACSIM SRL , care ulterior a instrainat-o catre SC AUTOMOBILE 
SERVICE SRL . Iar terenul care trebuie adaugat este de fapt calea de servitute  ce  deserveste  accesul la 
proprietate pentru mai multi proprietari din zona fostului SMA, care nu e  consemnat în inventar. 

Dl. Anghel Ion : „ Mǎ abţin. Nu ne-a informat nimeni în legǎturǎ cu procesul. Primǎria nu a fost parte. 
Procesul a fost între BACSIM si Asociatia Mare. Dl. Andrei nu s-a prezentat. Nu mi se pare corect cum s-
a desfǎsurat.” 

Domnul Durinǎ Iulian se abţine. 
Domnul Durinǎ Nicolae se abţine. 
Dupǎ ce s-a supus la vot se constata cǎ au fost  exprimate 10 voturi „pentru”. Cvorumul pentru 

adoptarea unei hotarari cu caracter patrimonial este îndeplinit. A fost adoptatǎ Hotǎrârea cu nr. 23. 

La punctul „Cereri de competenta consiliului local” se analizeazǎ cererea  cu nr. 556/ 31 mai 2018 
adresatǎ de cǎtre Musat Ion şi Musat  Georgeta, prin care solicit sprijin pentru racordarea la reteaua de apǎ
a comunei, pentru  cǎ li s-a pus în vedere cǎ apa din fântâna proprie este nepotabilǎ.

Domnul primar spune cǎ  le va acorda sprijin în ceea ce priveşte  reteaua  stradalǎ, dar investiatia  
privind  bransarea la retea si conducta pana  la puntul de alimentare  o sǎ se facǎ pe cheltuiala proprie. 

Domnul Stoian Liviu spune  cǎ sunt mulţi în sat care au  cereri pentru bransare la apǎ.
Consilierii  spun cǎ nu e presiune  pe reteaua de apǎ. Nu e apǎ. Problema e tot de la cei care 

consumǎ excesiv, pentru cǎ  nu e contorizatǎ. 
D-na secretar Nica Daniela reaminteste  domnului primar sa informeze consiliul cǎ s-a primit 

adresa de la EcoAqua ca  nu se preia  reaţeau de apǎ in administrare dacǎ nu sunt apometre. 
Dl. Radu ion : „Exact ce v-am spus. Ne-a dat exemplu într-o sedinţǎ  cǎ apa e la pǎmânt.  Nu preia

fǎrǎ apometre.”
Dl. Tudorache Lucian : „ Dacǎ bazinul nu a peste jumǎtate plin, nu are presiune si nu curge apa.”
Dl. Andrei Marin ; „ Sǎ dea drumul de la 5 dimineaţa.”
Dl. Anghel Ion : „De la 1 iunie  sǎ sǎ se facǎ  program de distribuire.”
Domnul Andrei Marin ; „Bǎiatul cu apa sa se ocupe  de apǎ., nu de altceva.”



Domnul viceprimar Toma Anton : „ A fost Dan in concediu o sapamânǎ  si am apelat la el când  
am avut nevoie, dar nu s-a pus problema cǎ nu s-a ocupat  de apǎ. Le-am cerut celor cu salubritatea  
situaţia  contractelor, dar nu ne-au trimis încǎ.”

Dl primar Tudorache : „ Am luat  hotǎrârea în ADI  sǎ mai cumpǎrǎm  o maşinǎ pentru  cǎ nu 
facem faţǎ cu una.  MAN-ul l-au pus în funcţiune. 10.000 de lei a costat. Trebuie  sǎ luǎm alta ,. Nu putem
sa o adaptǎm pe aceasta. O stricam si este si costiditor, aşa mai bine   mai cumpǎrǎm una.”

Dl viceprimar Toma Anton – „ O sǎ fie  o maşinǎ pentru Coşereni şi o masinǎ pentru celelalte  2 
comune.”

Dl. Durinǎ Iulian : „ Cum staţi cu pubelele, cǎ ştiu cǎ trebuie pubele ?”
D-na Radu Stafana: „ Domnule  primar – ar trebui o firmǎ  pusǎ la   dispensarul  uman.”

Dl. Durinǎ Iulian: „A început cu piatra. Credeţi cǎ se ajunge ?”
Dl viceprimar : „ Avem proiect  elaborat de proiectanţi. S-a mers  pe teren. Anul acesta avem în 

vedere doar ce avem în proiect, restul se va face la anul.”
Dl primar : „ Va prezint aici lista cu ce e în proiect.”

In continuarea sedintei are loc  prezentarea raportului primarului privind starea socio-economica a 
comunei  Cosereni pe anul 2017 si prezentarea rapoartelor de activitate  pe anul 2017  pentru un un numǎr
de 4  consilieri  locali – Anghel Ion, Stoian Liviu, Durinǎ Iulian si Nica Gheorghe. 

Domnul Militaru mentioneazǎ cǎ l-a întocmit, dar nu l-a depus. 

Nemaifiind alte propuneri sau discuţii  pe ordinea de zi, presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise 
lucrǎrile  şedintei  ordinare,  pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal, astǎzi,  31 mai  2018.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
 NICA  GHEORGHE 

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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