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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 
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 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  31 iulie  2018. 

Ordinea de zi este urmatoarea:
a) alegerea unui nou presedinte de sedinţă;
b) proiect de hotărâre privind  modificarea HCL  nr. 14/ 2009 privind atribuirea de denumiri străzilor 

din comuna Coşereni;
c) proiect de hotărâre    privind  modificarea si completarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al comunei Coşereni. 
Aceasta 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. 

Se începe dezbaterea fiecărui punct propus pe ordinea de  zi.
Intrucât  trebuie ales un nou presedinte de sedinţă pentru următoarele 3 luni, domnul Durină Nicolae

îl propune  pe domnul Radu Ion, pentru a îndeplini această calitate.  Nu sunt discuţii. Propunerea a fost 
acceptată si votata cu unanimitate de voturi. 

A fost   adoptată  Hotărârea cu nr. 36.

Domnul Radu Ion preia conducerea lucrărilor sedinţei  si  propune continuarea  acesteia cu 
dezbaterea următorului punct pe ordinea de zi,   proiect de hotărâre privind  modificarea HCL  nr. 14/ 
2009 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Coşereni.

Domnul primar dă  citire proiectului de hotărâre si face cunoscute  motivele pentru care se impune  
modificarea hotararii cu nr. 14/ 2009.

Primar Tudorache Lucian : „ În anul 2009 au fost atribuite  denumiri pentru 55  strazi din comuna 
Cosereni, însă noi avem mai multe străzi. Ca urmare a masuratorilor si documentaţiilor  efectuate  pentru 



cadastrarea drumurilor, am constatat ca au rămas  segmente  de drum sau strazi importante, de exemplu în
Pătrime, portiuni de legătura  între alte  drumuri,  nedelimitate  si nedenumite. Le-am  identificat , le-am 
măsurat si am propus  următoarele denumiri: am harta aici şi  vi le citesc: Str. Zambilei, Strada Macului, 
Strada Florilor, Bujorului, Gutuiului, Portocalului .....”

Dl. Militaru Constantin : „Am si eu o propunere. As vrea sa propun alte denumiri. Ca semn de 
recunoştinţa, as vrea să dăm unor străzi denumirea de artisti  Ion Aldea Teodorovici si  Gheorghe Mare.”

D-na Radu Ştefana : „ Si eu as propune la Scarlat, unde a stat Ion Peghent, să-i dăm denumirea 
Intrarea Irina si Marin Scarlat. Au fost profesori aici, recunoscuti, merită.”

D-l primar : „Am propus  doar nume de pomi, de flori, pentru că ne grăbim şi pentru alte denumiri 
este o procedură mai specială, care durează mai mult.”

D-na secretar Nica Daniela: „Pentru atribuirea de denumiri cu numele unor personalităţi marcante 
din domeniul social, cultural, politic  sau a unor evenimente importante pentru  localitate, propunerile  
trebuie  trimise spre analiza si avizare către Comisia specială  constituită  la nivelul prefecturii, însoţite de 
un referat  motivat din care reiese  care este însemnătatea, abia după aceea se poate  analiza si aproba în 
consiliu. Aceasta este procedura  prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 63/ 2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri.”

D-na Radu : “Atunci să schimbăm măcar strada Bumbacului în strada Brândusei. Parcă sună altfel.”
Dl. Radu Ion: “Strada Corcoduşului nu aţi numit nicio stradă, că e reprezentativă pentru Coşereni? 

In loc de Portocalului ?” 
Consilierii consimt în majoritate  pentru  schimbarea acestor denumiri. 
După încheierea discuţiilor pe marginea acestui subiect, dl. Radu îon – presedinte de sedinta supune 

la vot proiectul de hotărâre, cu modificarile aduse în plenul sedinţei.
Au fost exprimate 12 voturi „pentru”.  Se abţine domnul Anghel Ion. 
A fost adoptată  Hotărârea cu nr. 37.

In continuare , domnul primar  dă citire proiectului de hotărâre    privind  modificarea  inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Coşereni, apoi explică: „ Trebuie completat cu 
străzile pe care tocmai le-am denumit, să fie si ele cuprinse în inventar, apoi mai sunt cateva modificari  
de adus  cu privire la alte  bunuri.”

D-na secretar Nica Daniela – „Pe de o parte trebuie introduse în inventar străzile  nedenumite, cu  
elementele lor de identificare, pe de altă parte la cele 55 de străzi care sunt cuprinse în inventar nu 
corespund anumite elemente:  lungime , latime, de unde începe până unde se termină. Totodată, la pozitia 
29, unde figureaza  caminul cultural, nu corespunde suprafata de teren si nu este înscrisa clădirea anexă 
nou construită in 2016. La pozitia 104  denumirea terenului este de „Teren aferent Amplasament centru  
instructiv – educativ în sistem after school”, ceea ce nu este potrivit pentru că nu s-a mai realizat 
proiectul. Parculetul care s-a realizat pe strada Unirii, la Poienită trebuie  trecut din domeniul privat in 
domeniul public  întrucât Legea 213 privind proprietatea publică  precizeaza  ca  parcurile  fac parte din 
domeniul public al localităţii.” 

Domnul Anghel Ion – „ In cadastrul  vechi ati verificat  lăţimile ?” 
D-na Nica Daniela – Dacă nu le-a măsurat numeni niciodată  nici lăţimile din cadastrul vechi nu 

corespund. Chiar dacă scrie 8 metri, pe unele străzi  nu e această lăţime, e mai mică.”
Dl. Militaru: „ Să rămână  de 8 metri si dacă se constată ca au ieşit  cu gardul in drum să-l dea 

înapoi.”



Dl Tudorache Lucian : „ Da. Nici nu incape discutie, unde e clar că a ieşit în drum, o să le cerem  
să-l retragă. Avem cazuri si cu un metru si cu doi. Unii si-au făcut deja cadastru.”

Dl. Stoean Liviu : „ Unde se intersecteaza  străzile  cum aţi procedat ? Aţi măsurat în continuare?”
D-na Secretar – „ Nu. S-au  calculat pe tronsoane si s-au adunat lungimile acestora.”
Dl. Stoean liviu : „Da, că altfel se suprapuneau suprafetele.”
După încheierea discuţiilor, domnul  Radu  Ion  – presedinte de şedintă, supune spre aprobare 

propunerea  de modificare şi completare a inventarului domeniului public, asa cum s-a discutat. 
In urma votului,  au fost exprimate 11 voturi „pentru”  şi două abţineri . Se abţine domnul Anghel Ion  

şi domnul Durină Iulian. 
A fost adoptată  Hotărârea cu nr. 38.

In continuare se ia in discuţie  solicitarea  depusă de către SC ALYMAR STAR SRL care 
intenţionează să  închirieze  o suprafata de circa 100 mp , pe strada Unirii, ( la cea de-a doua groapă), 
pentru deschiderea unei activităţi economice. 

D-na secretar spune ca a verificat inventarul domeniului privat si figurează  teren „ape-bălţi”, cu 
suprafata de  aproximativ 1800 mp. 

Domnul  primar si alti consilieri spun că nu mai este atâta teren acolo, asa cum s-a mai discutat şi la 
altă sedintă, o parte e închis in curtile oamenilor  din vecinătate. 

Domnul primar : „ Nu este atât teren acolo, am mers sa verificăm atunci când trebuia să stabilim 
amplasamentul pentru  bazinul de apă. Dar vom verifica, vom face măsurători, să vedem ce este şi apoi  sa
stabilim dacă  îl concesionăm.”

Dl. Stoian Liviu : „Ar trebui să-i dăm un preaviz să stie ce are de făcut.”

La rubrica „Diverse” : 
Dl. Durină Iulian: „ La căminul cultural câte evenimente se desfăşoară pe an, produce ceva 

caminul cultural. De exemplu în luna august, câte au fost ?”
Dl. Primar: „ In august au fost două evenimente.”
Dl. Durină Iulian: „Părerea mea e ca ar trebui să-i facem puţină reclamă, să aduca bani la buget.”
Dl. Primar : „ Se fac  mai mult parastase si se lasă foarte mare  mizerie în urmă.”
D-na Radu Stefana : „ Ar trebui să verifice  cineva  cum lasa  căminul după ce termină.” 
Dl. Radu Ion : „ Sandu poate sa verifice  când  vine sa ia în primire  căminul.” 
Dl. Stoian Liviu : „ Ar trebui să luăm şi pentru parastas o taxă.”
Dl. Durina Iulian: „ Pe şosea sunt niste  masini abandonate  de mult timp. Aţi verificat ale cui 

sunt? Ocupa terenul degeaba.”
Dl. Viceprimar: „ Imi pare bine ca aţi ridicat problema aceasta. Sunt mai multe cazuri. As vrea să  

dăm o hotărâre  să  spunem ce facem cu ele, să putem sa le ridicăm. Mai avem probleme cu tirurile în sat. 
Ocupă terenul pe stradă. As propune să le spunem să le ducă la parcare, la piată.”

Dl. Stoian Liviu: „ Nu sunt toti proprietari. Unii sunt soferi pe masina si o parchează la poartă 
când vin acasă.”

Dl. Viceprimar : „ Nu e vorba despre acestia care pleaca cu ele. Sunt multe care sunt lăsate pe 
domeniul public, mai sunt şi alte utilaje si incomodează traficul.”



După încheierea  discuţiilor presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  ordinare. 
Drept pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal, astǎzi,  30   august  2018.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   RADU   ION

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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