
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.  301  / 28 noiembrie  2018

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA  ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN  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 Coşereni – 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 .
In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate  si aprobate toate  propunerile fǎcute de primarul 

comunei.  
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. 
           

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 Planului de amenajament pastoral  pentru suprafata de 180 ha 

pasune  a comunei Cosereni;
c) proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019;
d) proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comueni 

Cosereni
e) alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019.
f) Analiza cereri de competenţa Consiliului Local.
g) Discutii diverse 

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



           
Se începe 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. 1532/ 12.11.2018 Scoala
Gimnazială ne-a solicitat suplimentarea  de fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli  urgente. Veniturile  
se rectifica cu suma de 130.000 lei,  provenite din impozite pe cladiri si terenuri,  impozite mijloace de 
transport, venituri din concesiuni si amenzi, iar  la cheltuieli sunt repartizate după cum urmează: 20.000 
lei la „Administratie”, Cheltuieli  cu bunuri si servicii, la Invăţământ 50.000 lei – cheltuieli cu bunuri si 
servicii,  Cultura - 30.000 lei ( proiect stadion GAL), Asistenta sociala 1000 lei – ajutoare de urgentă, 
Servicii si dezvoltare publica- 9000 lei si Protectia mediului – 20.000 lei – obligaţii fiscale de mediu.

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. 
Au fost exprimate 13 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea  cu nr.  46. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de amenajament pastoral  pentru suprafata 
de 180 ha pasune  a comunei Cosereni;  

Domnul  primar dă citire proiectului de hotărâre.
Doamna secretar Nica Daniela prezintă Consiliului local documentatia  care a fost elaborată. 
Informeaza că fost întocmit din nou studiul pedologic si agrochimic, gratuit si nu s-a plătit cel care  a 
fost  elaborat in anul 2016 pentru că oricum era  incomplet  si  neconform cu cerintele Ordonantei 34/ 
2013 privind exploatarea pajistilor. Prin acest  Plan de amenajament pastoral  se impun nişte reguli, 
obligaţii atât pentru  proprietarul pajistii, dar mai ales  pentru  cei care administrează si utilizeaza 
suprafeţele de păşune. 
Domnul Anghel Ion spune că ar  dori  să stie care sunt obligaţiile primăriei şi care sunt ale lor. 
D-na secretar îi raspunde că acestea  sunt cuprinse în documentaţie  si   se vor  face extrase  pentru a fi

aduse la cunostinta  celor care au închiriat păsunea, la fel si restrictiile si recomandările „Romsilva” 
pentru  suprafetele cuprinse în aria protejata „Coridorul Ialomiţei”. 

Domnul Andrei Marin spune ca ar trebui lămurita si  situaţia  terenului arabil care este în litigiu.
Domnul viceprimar spune că  mai sunt si alte  probleme,  APIA are delimitate  altfel suprafetele de 

păsune nu sunt întocmai cum arată planurile  care constituie anexe la ordinul prefectului si ar  trebui  
făcuta o altă masurătoare în primăvară  si delimitate corect. Au fost probleme cu declaratiile  la APIA.

Dl. Durina Iulian întreabă căt este subvenţia  la  APIA pentru păsune  si remarcă faptul că  taxa de 
închiriere stabilită  de consiliul local este foarte mică. 

Dl Stoean Liviu întreabă cum se procedează  cu cei care nu au avut  teren  închiriat/ concesionat 
niciodată si vor acum(la anul) din păsune?

Dl. Viceprimar raspunde ca se va diminua de la ceilalti care au suprafata mai mare  sau de la cei care 
nu mai detin animale si înceteaza contractul de închiriere. 



Domnul presedinte  supune la vot proiectul de amenajament pastoral.
Votează „pentru un numar de 10 consilieri locali. Se inregistrează trei abţineri ( dl. Anghel Ion, dl. 

Durină Iulian şi dl. Anton Constantin)
A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 47.

3. In continuare se ia în discuţie proiectul de hotărâre privind  aprobarea taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2019 

Domnul primar prezinta  proiectul de hotărâre  şi informeaza  consiliul local ca a decis  mentinerea  
impozitelor si taxelor locale la nivelul anului curent. A propus  majorarea taxei de salubrizare intrucât  
taxa  la nivelul operatorului a  fost majorata in cursul anului cu valoarea TVA si   trebuie   actualizata si 
taxa noastra. In plus   la Primărie sunt genetrate  costuri mai mari, iar  prin  majorarea taxei  ce se va plati 
la Primărie   se va încuraja încheierea contractelor  cu operatorul de salubritate. 

Doamna contabil  informează ca potrivit codului fiscal  la nivelul taxelor  aprobate se va aplica un 
coeficient   calculat  pe baza indicatorului ratei inflatiei inregistrate la nivelul anului precedent, stabilit de 
INS, ce se va incasa  in anul următor. 

Se supune  la vot. 
Domnul Anghel  precizeaza  ca se abţine pentru că nu este de acord  cu taxa de salubrizare. 
Doamna contabil spune ca taxa este obligatorie si a fost stabilita conform legii, ca urmare a sesizării 

de catre Curtea de Conturi in anul 2016.
Ceilalti  12 consilieri  în funcţie, prezenti la şedintă au votat „pentru” aprobarea taxelor si 

impozitelor locale astfel cum au fost propuse de  primarul  comunei Cosereni. 
A fost adoptata Hotarârea cu nr. 48. 

4. In continuare se ia în discuţie aprobarea  modificǎrii si completǎrii  HCL nr. 18/ 24.08.2016 
privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei 
Coşereni.

Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre apoi dă cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta   în 
ce constă modificarea şi completarea  inventarului . 

Doamna Nica Daniela informeaza consiliul ca  au fost identificate  terenuri care fac obiectul unor  
contracte de concesiune  si nu sunt cuprinse în inventar nici la domeniul public nici la domeniul privat. De
asemenea  mai sunt neconcordante  cu privire  la bunurile   înscrise în inventar- terenuri -  ale căror 
elemente  de identificare  nu corespund ( suprafata, amplasament, adresa, vecinatati) si acestea trebuie 
corectate sau actualizate. 

Se prezinta  anexa întocmită cu bunurile propuse spre completare. 
Cu privire  la unul dintre terenurile aferente unui fost grajd atribuit prin licitatie unor persoane fizice  

din localitate, pentru care contractele de concesiune ale terenului aferent  nu au fost întocmite corect, 
situate pe str. Plopului, dl Andrei Marin  atrage atentia  ca acolo a fost un drum de incinta si trebuie sa 
ramana consemnat ca drum, pentru a asigura acces la celelalte parcele. In plus  fata de ce s-a masurat , 
trebuie  verificat   înca o dată, întrucât mai sunt şi alte  terenuri care apartin  comunei si sunt ocupate  fara 
drept. 

Dl primar  propune scoaterea din inventar a acestor pozitii pana la clarificarea situatiei. 
Dl  presedinte supune  la vot  proiectului de  modificare si completare a inventarului domeniului privat

astfel cum a propus  primarul comunei. 



Au fost exprimate 11 voturi „pentru”  si două abtineri ( Dl Andrei Marin si dl. Anghel Ion).
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 49. 

In continuare se  fac propuneri  pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru  
următoarele 3 luni. 

A fost propusa doamna Radu Stefana pentru preluarea acestei functii la sedinta din luna decembrie. 
S-a votat cu 12 voturi „pentru”. Se abtine d-na Radu Stefana. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 50. 

La punctul „cereri de competenţa Consiliului Local”, a fost analizată   cererea cu nr. 
939/19.10.2018 prin care preotul  paroh  Relu Florin Mocanu solicită  acordarea dreptului de proprietate a
suprafetei 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 în cursul anului 
2018. 
 La rubrica „Discuţii diverse”  domnul Anton Cosntantin întreaba ce se întâmplă  cu lămpile  vechi
care au fost schimbate ca urmare a modernizării sistemului de iluminat.

Domnul primar răspunde ca sunt depozitate  iar jumătate vor fi predate către ENEL, pentru ca sunt
ale lor. 

Domnul  Durina Iulian reaminteşte ca este necesar sa fie montate  camere de luat vederi in 
comună. 

Domnul primar răspunde ca anul acesta a fost o restrictie  pentru astfel de achiziţii, dar are în 
vedere ca prioritate. 

După încheierea  discuţiilor presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  ordinare de 
astǎzi,   28  noiembrie  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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