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

DIN  DATA  DE    28   noiembrie  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   28  
noiembrie 2018.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   147/ 22.11.  2018.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri  locali în funcţie.   

 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de hotărâre, 
contabila primariei – Iorgu Rodica 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    18 octombrie  2018 .

Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinţă prin dispoziţia de convocare si i s-a dat citire în cadrul 
şedintei, de către  domnul primar Tudorache Lucian , după care a fost  supusa spre aprobare de dl. Radu 
Ion  – preşedinte de şedinţă. 

Proiectele de hotǎrâre au fost analizate şi avizate în şedinţa comisiilor de specialitate   ce a avut loc
în data de   22 noiembrie 2018. Acestea sunt însoţite de referatele de specialitate  ale secretarului sau 
personalului din aparatul de specialitate al primarului. 
           In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate  si aprobate toate  propunerile fǎcute de primarul 
comunei.  
           Cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate sunt 
consemnate în  tabelul urmǎtor : 
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1 46 aprobarea  rectificǎrii bugetului local pe 
trimestrul  IV- anul 2018

13 13 13 - -

2 47 Aprobarea Planului de amenajament 
pastoral pentru pasunea comunei Coşereni

13 13 10 - 3

3 48 Aprobarea nivelurilor taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2019 

13 13 12 - 1

4 49 Modificarea si completarea inventarului 
domeniului privat al comunei Coşereni

13 13 11 - 2



5 50 Alegerea d-nei Radu  Ştefana preşedinte de 
sedinta pentru următoarele 3 luni

13 13 12 - 1

A fost pusă în discuţie  cererea cu nr. 939/19.10.2018 prin care preotul  paroh  Relu Florin 
Mocanu solicită  acordarea dreptului de proprietate a  suprafeteti de 4722 mp teren  situat  la adresa Str. 
Caminului, nr. 6,  unde s-a construit biserica nouă. Cererea a fost amânată.  

A fost prezentat raportul de audit pentru activitatea la registrul agricol, desfaşurata in cursul anului
2018. 
 

  SECRETAR,
NICA  DANIELA
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