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

DIN  DATA  DE    30  august  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   30  
august  2018.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   125/ 23 august  2018.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri  locali în funcţie.   

 Participă la sedinta  primarul comunei – inițiatorul proiectelor de hotărâre, 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  31 iulie  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 la vot si aprobata cu 13 
voturi . 

Proiectele de hotǎrâre au fost analizate şi avizate în şedinţa comisiilor de specialitate   ce a avut loc
în data de  23  august 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 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

Pent
Impo
triva

Abti
neri

1 36 Alegerea domnului Radu Ion presedinte de 
sedinta pentru perioada august – octombrie
2018

13 13 13 - -

2 37 aprobarea modificarii HCL  nr. 14/ 2009 
privind atribuirea de denumiri străzilor din
comuna Coşereni

13 13 12 - 1

3 38 aprobarea  modificarea  inventarului 
bunurior care alcatuiesc domeniul public al
comunei Coşereni

13 13 12 - 1



A fost analizata  cererea  cu nr. 1462/ 19.06.2018 prin care SC ALYMAR STAR SRL  cu sediul in
comuna Coşereni  solicita o suprafaţă de  100 mp teren  dintr-un teren neproductiv, situat  pe  Str. Unirii 
pentru a edifica o constructie în vederea desfăşurării unei activităţi economice. 

Se propune analiza situatiei reale a terenului  la compartimentul de cadastru si să se  iniţieze un 
proiect de hotărâre  în vederea concesionarii într-o sedinţă viitoare. 

  SECRETAR,
NICA  DANIELA
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