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PROCES VERBAL  

ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA   ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL   

DIN  DATA  DIN   26 aprilie  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  

26 aprilie  2018. 

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  82/ 19  aprilie 2018 . 

Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi  cei 13 consilieri  locali în funcţie.   

Participă la sedinţǎ primarul comunei Cosereni, dl. Lucian Tudorache, iniţiatorul proiectelor de 

hotǎrâre, d-na Daniela Nica - secretarul comunei  şi d-na Rodica Iorgu-consilier contabil în cadrul  

aparatului de specialitate al primarului.  

A  fost citit si aprobat cu  13  voturi „pentru”  procesul  verbal al sedintei  ordinare, ce a avut loc la 

data de    15 februarie  2018 . 

Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinţă prin dispoziţia de convocare:  

a) proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificǎrii  bugetului local al comunei Cosereni, la nivelul 

trimestrului II, anul 2018; 

b) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului local al comunei Cosereni, 

la nivelul trimestrului I, anul 2018;  

c) proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei  comunei Coşereni cǎtre  ADI ECO EURO CAB;   

d) proiect de hotǎrâre privind modificarea art. 3 al HCL nr.  25/ 12.08.2015 privind  acordarea 

dreptului de superficie  proprietarilor de construcţii amplasate pe terenuri ce aparţin domeniului 

privat al comunei;  

e) proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitie a unei suprafete de teren intravilan din 

domeniul public al comunei Coşereni, cǎtre Ecoaqua S.A., în vederea  reamplasǎrii Gospodǎriei de 

apǎ, in cadrul proiectului “ Realizarea sistemului de alimentare cu apǎ si canalizare in comuna 

Coşereni, judeţul Ialomiţa”; 

f) proiect de hotǎrâre privind  însuşirea în inventarul domeniului privat al comunei a unei suprafete de 

teren si efectuarea unui schimb  de terenuri; 

g) proiect de hotǎrâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren în suprafaţǎ de 665 

mp, ce aparţine domeniului privat al comunei, cǎtre   proprietarii  construcţiilor amplasate pe teren 

– Ioniţǎ Mariana; 

h) proiect de hotǎrâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren în suprafaţǎ de  

1036 mp, ce aparţine domeniului privat al comunei, cǎtre   proprietarii  construcţiilor amplasate pe 

teren – Ion Claudiu şi Ion Mariţa; 

i) proiect de hotărâre privind aprobarea   transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren din 

domeniul privat al comunei, cǎtre moştenitorii def. Zaroschi A. Ion 

Cereri de competenta consiliului local. 



Primarul comunei, dl. Lucian Tudorache , dǎ citire  ordinii de zi propusǎ, dupǎ care a fost supusă 

la vot şi a fost aprobată cu un numar de 13  voturi „pentru”, din 13 consilieri  prezenţi, în funcţie. 

Secretarul comunei informeazǎ cǎ proiectele de hotǎrâre au fost analizate în şedinta reunitǎ a 

comisiilor  de specialitate ce a avut loc la data de  19 aprilie  2018. De asemenea proiectele sunt însoţite 

de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

Dl. Militaru Constantin preşedinte de şedinţǎ  propune  înainte de a se trece la dezbaterea fiecǎrui 

punct  ordinea de zi  sǎ dea cuvântul doamnei Maria Simion prezentǎ în şedinta  sǎ  expunǎ consiliului 

local  solicitarea sa, în cazul în care nu doreşte  sǎ  ia parte la desfǎşurarea întregii şedinţe.  

Consilierii sunt de acord.  

Prin cererea  nr. 256 din 21 martie 2018  d-na Simion Maria domiciliatǎ în municipiul Urziceni, 

str. Zefirului, nr. 2, Bl. CS 2, Sc.B, Et.2, Ap. 6, judetul Ialomiţa a solicitat aprobarea efectuarii unui 

schimb de terenuri cu comuna Cosereni .  

D-na Simion : „ Vǎ multumesc pentru permisiunea dumneavoastra. As dori sa  va explic  care este  

motivul  solicitarii mele. Cunoaşteti amplasamentul unde firma pe care o administrez AUTOMOBILE 

MOTOR SERVICE detine   2 terenuri în proprietate  si unde se desfǎsoarǎ de fapt  activitatea firmei.  

Este vorba despre o suprafaţǎ de aproximativ  500 mp  care separa cele 2 proprietati si care la acest  

moment  constituie un drum de acces, care deserveste un singur proprietar, respectiv Radoi Nicolae. Eu as 

dori  sa pot sǎ-mi asigur într-un fel bunurile, pentru cǎ în repetate rânduri am  fost  victima distrugerilor si 

hoţilor, sǎ pot  sǎ împrejmuiesc proprietatea si sǎ montez  niste porti. Intr-un fel cred cǎ este si periculos 

deoarece cladirile  si instalaţiile  sunt racordate la reteaua  de energie electricǎ de 380 volti. Propunerea 

mea este urmǎtoarea: în imediata vecinatate a  proprietatii d-lui Radoi Nicolae eu detin ca persoana fizica  

o suprafata de 501 mp teren, pe care  l-as putea  ceda în schimb şi s-ar putea crea acces acestuia direct din 

drumul judetean.” 

Dl. Durina Nicolae : „ Radoi n-o sa fie de acord. Spune ca e dreptul lui acolo si ne dǎ în judecatǎ.” 

D-na Simion : „ Eu stiu cǎ existǎ  un conflict  cu Radoi Nicolae, dar mǎcar putem încerca. 

S-ar rezolva si problema mea si problema dumneavoastrǎ.Eu as  vrea sǎ  vǎd  punctul 

dumneavoastra de vedere, daca sunteti de acord aş demara  procedurile  cu cartea funciara, cu evaluarea. 

Eu am intabulare  fǎcutǎ  la terenuri. Stiu cǎ acest demers genereazǎ şi nişte  costuri, dar îmi asum eu si 

cheltuiala aceasta numai sǎ  se rezolve.”  

Supusǎ la vot  cererea  a fost aprobatǎ de principiu cu 11 voturi „pentru”. Se abţine dl. Anghel Ion 

şi dl. Nica Gheorghe.  

 

Domnul presedintre Militaru Constantin propune sǎ se treacǎ la analiza si dezbaterea proiectelor de 

hotǎrâre  şi se începe cu primul punct proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificǎrii  bugetului local al 

comunei Cosereni, la nivelul trimestrului II, anul 2018. 

Domnul primar Tudorache Lucian dǎ citire  proiectului de hotǎrâre, dupǎ care dǎ cuvântul doamnei 

Iorgu Rodica pentru  prezentarea raportului de specialitate si detalierea  rectificǎrii. 

D-na Iorgu Rodica: „ Veniturile rectificate  repertizate  pe capitole sunt urmǎtoarele: Impozit  si 

taxe pe proprietate, respectiv impozite e pe terenuri de la persoane  fizice  20.000 lei, Diverse venituri  - 

taxe speciale  65.000 lei – taxa de salubritate si  sume  primite  de la la ANCPI 155.000 lei  pentru 

cadastru sistematic  aferent anului 2018. Total veniuturi rectificate = 240.000 lei. 

La cheltuieli au fost repartizate dupǎ cum urmeazǎ:   



Administratie – cheltuieli de bunuri si  servicii =2000 lei,  

Cultura si artǎ = 18.000 lei, din care biblioteca 3500 lei si camin cultural 14.500 lei; 

Salubritate = Cheltuieli cu bunuri si servicii = 30.000 lei, Transferuri din bugetul local = 35.000 lei 

Agricultura = 155.000 lei cheltuieli de capital  ( înregistrare sistematicǎ în sectoare cadastrale).”  

Dl. Durinǎ Iulian întreabǎ de ce ţinem maşina de gunoi în curte  în timp ce cealaltǎ  nu face  faţǎ? 

Dl. Primar: „ Trebuie echipatǎ. Nu putem sǎ o folosim decât la rampǎ. Nu a fost pornitǎ de atâta 

timp. Ne trebuie   aproximativ 10.000 lei numai  sǎ o punem în funcţiune, pentru baterii, compresor, 2 

cauciucuri.” 

Dl. Anghel Ion: „Sǎ facem o evaluare, sǎ vedem estimativ cât ne costǎ  sǎ o menţinem mǎcar în 

stare de funcţionare.” 

Supusǎ la vot propunerea de rectificare bugetarǎ a fost aprobatǎ cu un numǎr de 13 voturi „pentru”. 

A fost adoptatǎ  Hotǎrârea  cu nr. 11.  

 

In continuare se ia în  discutie proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al  

bugetului local al comunei Cosereni, la nivelul trimestrului I, anul 2018;  

Domnul primar  dǎ citire  proiectului de hotǎrâre dupǎ care dǎ cuvântul   doamnei contabil pentru a 

prezenta  raportul detaliat. 

D-na Iorgu Rodica: „Veniturile totale realizate la  finele trimestrului I pentru secţiunea de 

funcţionare,  au fost în sumǎ totalǎ de  1.542.959,11  lei, iar cheltuielile  realizate  au fost în sumǎ  de  

756.522,87 lei, cu un excecent   de  786.436, 24  lei.  La  secţiunea  de dezvoltare,  veniturile  realizate  au 

fost de 7.480,03  lei, iar cheltuielile au fost realizate în sumǎ de  7.480,03 lei, cu un excedent de 0 lei.  

Pentru activitǎţile  autofinanţate, venituile  realizate  pânǎ  la finele trimestrului I au fost de  34.177,55 lei, 

iar cheltuielile realizate  au fost  de  24.439, 64 lei, cu  un excedent de 9.737,91   lei.” 

 

 Dl. Anghel Ion : „Nu cred cǎ mai sunt discuţii. Am discutat şi la comisii.” 

 D-na Iorgu Rodica : „ Vreau doar sǎ vǎ mai spun cǎ  am încasat  pânǎ la finele  trimestrului I 

aproape  jumǎtate din debitul anului 2018.” 

 Se supune la vot  proiectul contului de execuţie  la nivelul trimastrului I, anul 2018 .  

 Au fost exprimate  un numǎr de  13 voturi „pentru”.  A fost adoptatǎ Hotǎrârea  cu nr.  12. 

 

Se continuǎ şedinta cu  analizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei  comunei 

Coşereni cǎtre  ADI ECO EURO CAB. 

Domnul primar prezintǎ  proiectul de hotǎrâre  şi   informeazǎ cǎ prin Decizia  Consiliului Director 

nr. 3 din  29 martie 2018  s-a  stabilit ca pentru anul  2018  cotizaţia fiecǎrui membru sǎ  fie  de 13.000 lei.  

Domnul Anghel întreabǎ anul trecut cât a fost, s-a mǎrit fata de anul trecut? 

D-na contabil rǎspunde:”Da.  A fost stabilitǎ iniţial la 4000 lei si s-a  aprobat  acordarea unei  

diferenţe  de 6400 lei.”  

Consilierii întreabǎ dacǎ  nu este  mult.  

Domnul primar  spune  ca  oricum nu se  acoperǎ cheltuielile.  Sunt în deficit. Nu acoperǎ nici   

salariile, iar  veniturile asociatiei sunt din  cotizatii.  

Dl. Anghel solicitǎ ca la sedinţa  urmǎtoare sǎ avem o informare  câte  contracte  avem încheiate   

cu firma de salubritate, pe fiecare  localitate.” 

Dl. Primar „ A crescut numǎrul şi la Bǎrcǎneşti şi la Axintele” 

Se supune  la vot   si se aprobǎ  cu unanimitate  de voturi. A fost adoptatǎ Hotǎrârea  cu nr.  13.  

 



In continuare  se propune   modificarea art. 3 al HCL nr.  25/ 12.08.2015 privind  acordarea 

dreptului de superficie  proprietarilor de construcţii amplasate pe terenuri ce aparţin domeniului privat al 

comunei Cosereni, 

Domnul primar  dǎ citire proiectului de hotǎrâre. 

D-na secretar aduce la cunostinţǎ cǎ acest  articol  referitor  la preturile   concesiunii a mai fost  

modificat   o datǎ  prin Hotararea nr.  41/ 30.12.2015, dar acestea  nu au  fost modificate, ci doar 

transformate în noua monedǎ ( dupǎ  denominarea  din 2005 – fiind exprimate în lei vechi),  ramânând  în 

vigoare preturile stabilite  prin hotarari ale consiliului local din 1993, 1997  sau 2012.  

 

Domnul primar  informeazǎ  cǎ  au fost întocmite  rapoarte de evaluare pentru  terenuri  din 

intravilanul comunei Coşereni, ce fac parte din domeniul privat al comunei, situate în diferite  zone, 

pentru care a  rezultat un preţ unic de 8 lei/ mp. 

 Dl. Militaru: „Cine a fǎcut evaluarea , tot domnul acela? Este mic  preţul.” 

 D-na Secretar mai precizeazǎ: „ Pretul concesiunii se stabileste  în conformitate cu prevederile art. 

17 din Legea nr. 50/ 1991 republicatǎ 2, privind executarea lucrǎrilor de construcţii unde se precizeazǎ „ 

Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte prin hotărârea consiliului local, astfel încât să asigure 

recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul 

lucrărilor de infrastructura aferente” 

Dl primar  Lucian Tudorache: „ Este  necesar sǎ se actualizeze  pretul pe baza caruia va fi stabilita  

redeventa, pentru cǎ preturile  prevǎzute în aceasta  hotarare nu mai sunt de actualitate, priviti si 

dumneavoastrǎ 0,09 lei, 0,05 lei, 0,10 lei – sunt foarte mici.” 

Dl. Anghel Ion : „ Asa au fost  stabilite la vremea respectivǎ, dar au  fost indexate anual. Cât 

plǎteste un concesionar acum ?’ 

Dl primar : „Plǎteste 100 si ceva de lei pe an.” 

Supusǎ la vot,  propunerea a fost aprobatǎ  cu un numǎr de 13 voturi „pentru”. A fost adoptatǎ  

Hotǎrârea  nr.  14. 

 

Urmeazǎ  pe  ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitie a unei 

suprafete de teren intravilan din domeniul public al comunei Coşereni, cǎtre Ecoaqua S.A., în vederea  

reamplasǎrii Gospodǎriei de apǎ, în cadrul proiectului “ Realizarea sistemului de alimentare cu apǎ si 

canalizare în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa”. 

Domnul primar   dǎ citire  proiectului de hotǎrâre, dupǎ  care face o scurtǎ informare  consiliului.  

 Dl.Tudorache: „ V-am informat   de la sedinta  pe comisii cǎ   se impune  relocarea  gospodǎriei de 

apǎ, pentru mai multe  considerente care au fost  precizate si în adresa  transmisǎ de  Ecoaqua ce v-a fost 

prezentatǎ. Cea mai buna solutie  este  sǎ fie amplasatǎ în intravilan în interiorul comunei, sǎ fie  asigurata 

paza, energie electricǎ, sǎ fie securizatǎ si sǎ se permita accesul pe orice vreme. Le-am propus  mai multe  

amplasamente: la Tractoraş, la piatǎ, la Cǎmin şi aici  în curtea Primǎriei. 

Am asteptat expertul   sa viziteze amplasamentele si cea mai potrivitǎ  locatie  este  la cǎmin, unde 

este groapǎ, pentru cǎ  bazinul  va fi îngropat. Bazinul are  24 de metri si este  necesarǎ o distanţa 

suplimentarǎ de 20 de metri în lateral, care v-a fi împrejmuitǎ. La  piata  nu este bine pentru cǎ  e pânza 

freaticǎ  foarte sus, iar celelate locaţii au terenul  foarte mic. Locatia aceasta este  ideală si pentru  faptul 

că e în centru si se asigură presiune mai bună la utilizatori. 



Problema este cǎ la cǎmin cu distanta de 20 m  va fi afectat si barul  lui Memo. Eu am insistat  sǎ  reducǎ  

distanta  aceasta  la minim, astfel sa  nu fie afectat în cazul în care v-a rǎmâne acest amplasament stabilit.  

Eu mai am  o ultima întâlnire luni cu ei si încerc să îi conving să   amplaseze   bazinul  la cealaltǎ groapǎ, 

cu toate cǎ au spus  cǎ  nu e teren suficient, iar  tehnic la cǎmin  este amplasamentul ideal. 

            Dl. Andrei Marin:”Acolo a fost teren mai mult, dar au mutat  gardurile, toti s-au  întins acolo. De 

ce nu verificati ?” 

            Dl Tudorache – “Am fost si am verificat. Tot nu este  cât  solicita ei 2000 metri. Nici acolo, nici 

aici în curtea Primăriei. Aici  e mai greu si accesul.” 

            Dl. Nica  Gheorghe: „Si dacǎ  nu vor fi de acord ? La 20 m  nu e prea mult ? Sa lase mai putin.” 

            Dl. Primar: „Daca nu vor fi de acord  va trebui sǎ acceptǎm varianta aceasta  la cǎmin. Vom 

diminua din parc. Solutia tehnică aceasta a fost. Noi încercăm să facem în asa fel incât Memo să nu fie 

afectat,  dar  daca va fi necesar  o sa  fim nevoiti  sa relocǎm   barul lui Memo. O să –i acordăm o 

despăgubire  si o să-i dăm teren în altă parte, eventual la cealaltă groapă.”  

            Dl. Radu Ion: “La cealaltă groapă mă opun eu.”  

            Dl Stoian Ion: “O sa va dea în judecată.” 

            Dl primar Tudorache : “Poate sa ne dea in judecata, in contract este specfificat cǎ  pentru cauză de 

utilitate publică contractual poate înceta. Se ia distanta  de siguranţǎ până la mijlocul drumului.”           

Dl. Anghel Ion : “Are  specificat si in contract. Nu avem contractul aici ? Pentru cauza de utilitate publică 

nici nu se pune problema.” 

            După discutii se supune la vot propunerea de a se acorda  Ecoaqua o suprafata de 2000  mp pentru 

reamplasarea gospodariei de apa din terenul de la camin. 

            Au fost exprimate  11 voturi pentru.  Se abtine dl. Stoian Ion si  dl Nica Gheorghe. A fost adoptatǎ 

Hotǎrârea  cu nr. 15. 

 

Se continuǎ şedinta cu proiect de hotǎrâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui 

teren în suprafaţǎ de 665 mp, ce aparţine domeniului privat al comunei, cǎtre   proprietarii  construcţiilor 

amplasate pe teren – Ioniţǎ Mariana. 

Domnul primar dǎ citire  proiectului de hotǎrâre, dupǎ care informeazǎ   cǎ  au fost intocmite cǎrtile  

funciare pentru terenurile în cauzǎ.  

Dl. Lucian Tudorache: „Stiţi cǎ aceastǎ problemǎ s-a tot discutat. Este  vorba cǎ  d-na  Ioniţǎ 

Mariana care si-a  construit  casa considerând  cǎ terenul este al bunicului sǎu, însǎ  s-a dovedit cǎ acest  

teren era în plus  fatǎ de ce a avut în proprietate   bunicul sǎu. Din pǎcate  nici autorizatia  nu a putut fi 

emisǎ, iar acum  este  necesar, cu acordul dumneavoastrǎ sǎ i se constituie  dreptul de superficie  pentru  

suprafata de teren pentru a  intra în legalitate.Durata concesiunii este de  49 ani, iar preţul   concesiunii  

este de 213 lei/ an si a fost  calculat  pe  baza  raportului de evaluare întocmit de  evaluator autorizat.” 

Dl. Militaru Constantin – presedinte de şedinţǎ supune  spre aprobare proiectul de hotǎrâre.  

Au fost exprimate 13 voturi „pentru”. A fost adoptatǎ Hotǎrârea  nr.  16. 

 

Cu acelaşi obiect, se ia în discuţie urmǎtorul proiect de hotǎrâre privind constituirea dreptului de 

superficie asupra unui teren în suprafaţǎ de  1036 mp, ce aparţine domeniului privat al comunei, cǎtre   

proprietarii  construcţiilor amplasate pe teren – Ion Claudiu şi Ion Mariţa.  

Dl. Primar dǎ citire proiectului de hotǎrâre.  



D-na secretar  informeazǎ ca aici situaţia e puţin diferitǎ. Este  vorba despre un teren situat pe 

strada Comana. Pe acest  teren a  fost  edificatǎ  o construcţie   în 1992 de  alte persoane, iar Ion Claudiu 

şi Ion Mariţa au cumpǎrat  aceastǎ  construcţie , de bunǎ credinta, nestiind  cǎ   nici terenul nu ii apartinea  

şi nici clǎdirea  nu a fost autorizatǎ.  

Dl. Primar : „Propunem  constituirea dreptului de superficie  pentru o perioada  de   49 ani, cu o 

redevenţǎ de  332 lei/ an.” 

Dl. Andrei Marin : „Pretul nu a fost calculat  la fel ca si la Ioniţǎ ?” 

Dl. Primar Tudorache : „Ba da. Dar la ei suprafata este de 1036 mp. Se calculeaza la suprafatǎ.” 

Dl. Militaru Constantin: „Sǎ supunem la vot. Cine este pentru ? „ 

In urma votului au fost numǎrate 12 voturi „pentru” si o abţinere.    A fost adoptatǎ Hotǎrârea  nr.  

17.  

 

Se continuǎ  cu proiect de hotărâre privind aprobarea   transmiterii dreptului de concesiune asupra 

unui teren din domeniul privat al comunei, cǎtre moştenitorii def. Zaroschi A. Ion.  

Dl. Primar  prezinta  proiectul de hotarare.  

D-na secretar informeaza cǎ  mostenitorii def. Zaroschi Ion, respectiv  Drǎghici Maria, Marioara 

Alexandrina si  Zaroschi Gheorghe  au  înaintat o cerere  la  care au anexat   certificatul de mostenitor  si 

un contract de concesiune pentru 1000 mp încheiat între Primǎrie  si Zaroschi  Ion, si un contract de 

închiriere pentru  o suprafata de 500 mp  teren alǎturat. Solicita  tranferul  dreptului de concesiune  si  

dreptul de închiriere pentru  cele douǎ suprafete. Conform legii dreptul de concesiune se transmite 

succesorilor  care au dobândit dreptul de mostenire asupra construcţiilor edificate  pe  teren, însǎ nu si   

dreptul de închiriere.  

Dl. Durinǎ Nicolae: „ E vorba unde a construit grajdul. Nu e terenul lui.” 

D-na secretar : „Nu e vorba unde a construit grajdul. E vorba de o casǎ de locuit.  Vom propune   

dupǎ iesirea din indiviziune sǎ se rezilieze contractul  acesta si sǎ se  constituie    drept  de superficie.  

Grajdul e amplasat in extravilan si este terenul lor înscris în titlul de proprietate.” 

Se propune deocamdatǎ  transmiterea dreptului de concesiune asupra  suprafetei  de 1000 mp,  în 

aceleaşi condiţii în care a fost încheiat contractul cu Zaroschi Ion în anul 2000, pe perioada   existenţei 

construcţiei  la preţul actualizat  cu rata inflaţiei anuale.  

Presedintele de şedinţǎ   supune la vot. Au fost numǎrate  12 voturi „pentru”.      Se abţine  domnul 

Durinǎ Nicolae.  A fost adoptatǎ Hotǎrârea  cu nr. 18.  

 

Inainte de a se trece  la  punctul „Discuţii diverse”, d-na secretar informeazǎ  ca  a fost transmisǎ 

adresa  cu  nr.  5389/16.04.2018  de cǎtre Instituţia Prefectului judeţului Ialomiţa, prin care se informeazǎ  

consiliul local despre  rezultatul  controlului de legalitate  cu privire al actele adoptate in şedinta  ordinarǎ  

din data de   15 februarie 2018. In ceea ce priveste  Hotǎrârea  cu nr. 10 / 2018  privind  aprobarea 

Regulamentului  de exploatare a pǎsunii comunale  şi procedurii   de închiriere  a  acesteia cǎtre 

crescǎtorii  de animale din comunitatea  localǎ,  s-a  constatat ca în cuprinsul anexei la hotarare a fost 

prevǎzut termenul de închiriere de 1 an si nu cum este  prevǎzut in OUG nr. 34/ 2013 , pe o perioadǎ  

cuprinsǎ între 7 – 10 ani.  

Considerentul pentru  care  s-a luat  hotararea  de a se închiria pe un an a fost cǎ la nivelul comunei 

Coşereni se aflǎ în curs de elaborare  Planul de amenajament pastoral, care cel mai probabil va fi aprobat  

pânǎ la sfârşitul anului, astfel încât  sǎ intre în vigoare  cu anul urmǎtor, urmând  ca  pǎşunea sa fie  datǎ 



in exploatare în noile  condiţii, însǎ  se pot  menţine  si actualele  contracte  incheiate, iar în cazul in care   

vor  fi necesare  anumite  modificari acestea  pot fi  operate  prin acte adiţionale sau ar putea  fi reziliate.  

Dl. Primar  propune   consiliului  local sǎ se propunte  cu privire la modificarea Hotarârii nr. 10/ 

2018, in sensul cǎ perioada  închirierii pǎsunii va fi de 7 ani în loc  de  1 an, contractele de închiriere fiind  

modificate în mod corespunzator.  

Supusǎ la vot, propunerea a fost aprobata cu unanimitate  de voturi.  A fost adoptatǎ  Hotarǎrea  cu 

nr. 19.  

 

Având în vedere cǎ  cererea  doamnei Simion Maria  a fost analizatǎ  si aprobatǎ la începutul 

şedintei  nu mai sunt alte cereri de competenta Consiliului local de analizat.  

 

La rubrica „Discuţii diverse” doamna secretar informeazǎ  Consiliul local cǎ la data  de  6 martie 

2018   a fost efectuat  un control tematic având  ca obiect modul de respectare  a prevederilor  legale de 

cǎtre autoritǎţile administraţiei  publice locale, de cǎtre reprezentanţi  ai Instituţiei Prefectului judeţului 

Ialomiţa  si  dǎ citire  notei de constatare  întocmite.  

 

In continuare  domnul  Durinǎ Iulian doreste  sǎ  expunǎ   câteva  probleme: „ Sǎ se urgenteze 

punerea în posesie. Dacǎ era  fǎcutǎ  punerea în posesie, nu mai  era necesar  sa-si mǎsoare  oamenii 

terenurile acum. 

2. Trebuie  sǎ se ia mǎsuri cu poliţia  pentru cǎ se  fac  întreceri  cu maşini  în sat. Sǎ nu se 

întâmple ceva. 

3. Eu as propune în spatele şcolii la Pǎtrime  sa se  facǎ un teren de sport sintetic.” 

 

Dl. Primar Tudorache Lucian: „ Cu punerea   în posesie  ne preocupǎm si noi. Aceasta este  cea 

mai gravǎ  problemǎ însǎ  nu se poate face peste noapte. Trebuie  definitivate  planurile  parcelare  si este 

costisitor. Cel mai important acum este  sǎ  întocmim cartile funciare  pe strǎzi, pentru alimentarea cu 

apǎ.” 

Dl. Stoean Liviu:  „Am înteles  ca  aţi  luat  limitatoare?” 

Dl. Viceprimar : „ Nu am luat alte  limitatoare.” 

Dl. Stoean Liviu: „ La obor, propun sǎ dǎm o hotǎrâre de consiliu sǎ dǎm  poartǎ prin spate  şi sǎ-i 

dǎm drumul.” 

Dl. Andrei Marin: „ Dacǎ era dat drumul la Obor, acum aveam si strǎzi, şi teren si ....”  

 

Nemaifiind alte propuneri sau discuţii  pe ordinea de zi, presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise 

lucrǎrile  şedintei  ordinare,  pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal, astǎzi,  26 aprilie  2018.   

 

 PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ,  
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