
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.  263 /18   octombrie  2018

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA  ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN  18   octombrie  2018

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   18 octombrie 2018.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   139/ 11.10.  2018.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri  locali în funcţie.   

 Participă la sedintă  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de hotărâre, 
contabila primariei – Iorgu Rodica si secretarul comunei – Nica Daniela .

D-na Nica Daniela – secretarul Consiliului Local dă citire procesului verbal întocmit insedinta 
anterioară. Dl. Presedinte îl supune la vot. 

A aprobat cu  13  voturi „pentru”  procesul  verbal al sedintei  ordinare, ce a avut loc la data de   31 
august  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.  Ordinea de zi cuprinde:

a) proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificǎrii bugetului local pe trimestrul   IV /2018;
b) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III, anul 

2018;  
c) proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între comuna Coşereni  şi 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomita, învederea organizarii si exercitarii funcţiei de 
audit public intern;

d) proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 27/ 2018  privind participarea  comunei Cosereni 
cu aport la majorarea capitalului social si SC ECOEURO CAB si alocarea  unei contribuţii  cǎtre 
ADI “ECOEURO CAB“;

e) Discutii diverse. 

După prezentare  a fost  supusa spre aprobare de dl. Radu Ion – preşedinte de şedinţă. A fost  
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Proiectele de hotǎrâre au fost analizate şi avizate în şedinţa comisiilor de specialitate   ce a avut loc
în data de   11 octombrie 2018. Acestea sunt însoţite de referatele de specialitate  ale secretarului sau 
personalului din aparatul de specialitate al primarului. 
           

Dl. Radu  Ion  -  preşedinte de şedinţǎ  propune  analiza  pe larg a proiectelor  de hotărâre în 
ordinea în care au fost propuse:



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificǎrii bugetului local la nivelul  trimestrului   IV /2018;
Dl. primar – Tudorache Lucian dă citire proiectului de hotărâre, după care dă cuvântul doamnei 

contabil Iorgu Rodica, pentru a prezenta raportul  de specialitate.
D-na Iorgu Rodica : „Avem o rectificare simplă, ca urmare a adresei cu nr. 113351/19.09.2018 

venite din partea DGRFP Ploiesti,  se rectifica bugetul după cum urmeaza: la venituri cu suma de 74.000 
lei, din care  7000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit, 26000 lei din taxa pe valoarea adaugata,  
subventii de la bugetul de stat pentru sanatate 10.000 lei si taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor 31000 lei ( impozite si taxe asupra mijloacelor de trtansport detinute de persoane 
fizice)  Aceste sume sunt repartizate pentru echilibrarea bugetului local la nivelul trimestrului IV, după 
cum urmeaza: la Administratie, cheltuieli cu bunuri si servicii 39.000 lei, sănătate – 10.000 lei cheltuieli 
cu personalul si asistenta socială, 25.000 lei – cheltuieli cu personalul. 

Nu sunt discuţii.
Dl. Radu Ion – presedinte de şedintă, supune  spre aprobare proiectul de hotărâre privind  

rectificarea bugetului bugetului local pentru trimestrul IV, anul curent. 
Un număr de 12 consilieri locali votează „pentru” aprobarea proiectului de rectificare in forma 

propusă de primarul comunei. Dl.  consilier Anghel Ion se abţine. 
A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 39.

2. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III, anul 
2018;  

Domnul  primar dă citire proiectului de hotărâre, după care dă cuvântul doamnei contabil Iorgu 
Rodica, pentru a prezenta raportul  de specialitate.

Din  raportul compartimentului de contabilitate  reiese  că veniturile totale realizate la  finele 
trimestrului III pentru secţiunea de funcţionare,  au fost in sumǎ totalǎ de  3704702.00 lei, iar cheltuielile  
realizate  au fost în sumǎ  de  2779509,19 lei, cu un excecent   de  925192.81  lei. La  secţiunea  de 
dezvoltare,  veniturile  realizate  au fost de  680554,43  lei, iar cheltuielile au fost realizate în sumǎ de  
658254,40 lei, cu un excedent de  22300,03 lei; 

Pentru activitǎţile  autofinanţate, venituile  realizate  pânǎ  la finele trimestrului III au fost de  
47313,65  lei, iar cheltuielile realizate  au fost  de  46865,11 lei, cu  un excedent de  448,54   lei. 

După prezentarea raportului, doamna contabil pune la dispoziţia consiliului extrasul de cont pentru
a vizualiza detalierile. 

Se supune  la vot, proiectul privind  aprobarea contului de executie bugetară la nivelul trimestrului
III – anul 2018. 
A fost aprobat cu unanimitate de voturi.  A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 40.

3. In continuare se ia în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
cooperare între comuna Coşereni  şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomita, în vederea 
organizarii si exercitarii funcţiei de audit public intern.

Dl. Primar – Lucian Tudorache prezintă proiectul de hotărâre, după care informează  Consiliul Local 
ca încheierea acestui  acord survine  în urma absorbtiei de catre ADI Ialomita  a fostei ADIL cu care 
aveam incheiată  conventie de colaborare pentru exercitarea activitătii de audit  public intern. Se abrogă 
hotarârea anterioară si se adopta un nou regulament  de cooperare cu Asociatia „Ialomiţa” . De asemenea 
se aprobă plata sumei de 8000 lei pentru serviciile anuale.



Dl. Consilier Militaru Constantin întreabă căt era stabilită înainte suma  pentru audit.
D-na contabil răspunde : „Păna anul acesta a fost 6000 lei”.
Dl. Consilier  Anghel Ion întreabă când a avut loc  ultima misiune de audit.
D-na secretar Nica Daniela raspunde că anul acesta, în aprilie -mai, a fost auditată activitatea de 

registru agricol. 
Dl. Anghel Ion solicită ca la sedinta următoare sa fie  prezentat acest raport. 
După prezentarea conţinutului regulamentului nou întocmit, domnul presedinte  Radu Ion supune  la 

vot consiliului proiectul  de hotărâre. 
Au fost exprimate 12 voturi „pentru”. Se abtine domnul Anghel Ion. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 41.

4.In continuare domnul primar informeaza despre evoluţia activităţii SC ECO EURO  CAB  si 
propune proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 27/ 2018  prin care s-a stabilit  participarea  
comunei Cosereni cu aport la majorarea capitalului social al SC ECOEURO CAB si adoptarea unei 
hotărâri separate  cu privire la alocarea  unei contribuţii  cǎtre ADI “ECO EURO CAB“. Adica cei 40.000
lei îi alocam SC ECO EURO  CAB  pentru achizitie  pubele si 40.000 lei îi alocăm A.D.I. –ului pentru 
achizitionarea autoutilitarei, ce va fi pusă ulterior la dispoziţia S.C. pentru desfaşurarea activitătii în cele 3
localităţi. Pentru aceasta trebuie adoptate  hotarâri separate, intrucât se va modifica actul constitutiv al 
societăţii. 

Doamna contabil explică  că  asa este normal, se face aport  de fiecare membru în parte, bunurile 
sunt achizitionate  în cadrul ADI si apoi date spre folosinţa operatorului.

Se supune  la vot  separat modificarea HCL nr. 27/ 2018  prin care s-a stabilit  participarea  
comunei Cosereni cu aport la majorarea capitalului social al SC ECOEURO CAB, care întruneste un 
număr de 10 voturi „pentru”. Se abţine domnul consilier Durina  Iulian şi dl. Consilier Anton Constantin, 
voteaza împotrivă dl.consilier Anghel Ion. Fiind întrunit  numărul de voturi suficient a fost adoptată 
Hotărârea cu nr. 42.

Se procedeaza  la fel pentru alocarea  unei contribuţii  de 40.000 lei cǎtre ADI “ECO EURO 
CAB“.  Dl. Presedinte  radu ion supune la vot. Au fost exprimate 10 voturi „pentru”. Se abţine domnul 
consilier Durina  Iulian şi dl. Consilier Anton Constantin, voteaza împotrivă dl.consilier Anghel Ion.  A 
fost adoptată Hotărârea cu nr. 43.

Dl. Durină Iulian motiveaza abţinerea prin faptul că  ar trebui să avem activitatea  de salubritate pe
plan local, in mod independent.

 In continuare  au loc discuţii diverse, printre care se supune atentiei nominalizarea a doi consilieri 
locali care să faca parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Coşereni si un membru – 
consilier local in cadrul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calităţii în învăţământ. 

In anul şcolar anterior au fost desemnaţi pentru Consiliul de Administraţie domnii consilieri 
Anghel Ion si Radu Ştefana. Domnul Anghel spune că nu mai doreşte sa  faca parte din consiliu si anul 
acesta si sa fie desemnată alta persoană. Se propune  participarea d-lui Stoean Liviu. Acesta refuză. Dl. 
Radu Ion îl propune pe domnul Andrei  Marin. 

Pentru Comisia de evaluare si asigurare a  calitătii, consilierii propun să rămâna tot domnul 
Militaru Constantin, care a îndeplinit acestă funcţie şi în anul anterior. 



D-na secretar informeaza că  va comunica Şcolii Gimnaziale  Cosereni nominalizarea domnului 
Militaru Constatin pentru CEAC  şi nominalizarea doamnei radu Ştefana si a domnului Andrei Marin 
pentru Consiliul de Administraţie.

Tot la punctul „Diverse” au mai fost  ridicate următoarele probleme:
Dl. Stoian Liviu  aduce în discuţie  problema gunoiului/ molozului de la cele două gropi din 

sat.Propune ca molozul sa fie dus la groapa „Pârloage”. 
Dl. Primar il invită  sa vadă că la cămin de două zile s-a nivelat si nu se va mai permite 

depozitarea molozului. Mai spune ca ne trebuie neapărat sistem de supraveghere. La parc au început să 
distrugă pavelele. S-a pus pază. 

Dl. Durină Iulian întreaba de ce nu are presiune apa la pompă. 
Dl. Primar raspunde că a scazut foarte mult  nivelul apei în sol si au mai fost şi alte probleme care 

au fost remediate. 
D-na Radu Stefana are o propunere: „Ar fi bine sa înfiintăm o  grădiniţă  cu program prelungit”. 

După încheierea  discuţiilor presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  ordinare de 
astǎzi,  18  octombrie  2018, drept pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
   RADU     ION 

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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