
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice şi Programul estimativ  al  achizitiilor

publice pentru anul 2019 si anexa ce cuprinde achizitiile publice directe

Consiliul local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- Proiectul de hotǎrâre nr. 306/03.12.2018 şi expunerea de motive a primarului privind 

necesitatea  elaborǎrii şi aprobǎrii  Strategiei anuale de achititii publice şi a   Planului 
anual  al achizitiilor publice  pentru anul  2019;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completǎrile ulterioare, 
- art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;

-    Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 
achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

-  referatul compartimentului de specialitate din cadrul primǎriei Cosereni, nr. 325 / 
18.12.2018 ;

-  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Coşereni. 
In temeiul prevederilor art. 36, alin (1)  si art.  45 alin (1)  din  Legea nr. 215 / 2001  privind 

administratia publica locala,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propune spre  
adopare prezenta 

H O T Ǎ R Â R E

Art. 1 Se aprobă  Strategia  achiziţiilor publice pentru anul 2019 asa cum este  prezentatǎ în 
anexa nr.  1 la prezenta  hotărâre. 

Art. 2 Se aprobǎ Planul  anual estimativ  al achiziţiilor  publice pentru anul  2019,  asa cum 
este  prezentat în anexa  nr. 2  la prezenta  hotărâre.

Art. 3 Se aprobǎ Anexa privind achiziţiile  publice  directe pentru  anul 2019,  asa cum este  
prezentatǎ în anexa  nr. 3  la prezenta  hotărâre

Art. 4 Primarul, împreunǎ cu personalul din aparatul de specialitate,  vor aduce la  
îndeplinire  prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       RADU   ŞTEFANA          SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 51
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  27  decembrie 2018

http://lege5.ro/Gratuit/gezdamrshe4q/hotararea-nr-395-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publica-acordului-cadru-din-legea-nr-98-2016-privind-achizit?pid=&d=2017-01-25
http://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=&d=2017-01-25
http://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=&d=2017-01-25


CONSILIUL LOCAL COŞERENI Anexa 1  la proiect  HCL   

STRATEGIA  ANUALA  DE  ACHIZITII  PUBLICE  PE  ANUL  2019
A   COMUNEI  COŞERENI

1.Notiuni introductive
Potrivit  dispozitiilor  Legii  nr.98/2016,  privind  achizitiile  publice  si  a  HG  nr.395/2016,

publicata in Monitorul Oficial nr.423/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contrctului de achizitie publica din Legea nr.98/2016, privind
achizitiile  publice,  comuna Cosereni  a  procedat  la  intocmirea  prezentei  Strategii  prin  utilizarea
informatiilor cel putin a urmatoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute ca
rezultat a unui process de achizitie;

b) valoarea estimate a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi;
c) capacitatea  profesionala  existenta  la  nivel  de  autoritate  contractanta  si,  dupa  caz,

necesarul  de  resurse  suplimentare  externe,  care  pot  fi  allocate  derularii  proceselor  de  achizitie
publica;

Prezenta  Strategie  anuala  de  achizitie  publica  a  comunei  Cosereni,  reprezinta  totalitatea
proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de comuna Cosereni in calitate de autoritate
contractanta pe parcursul unui an.

Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza,  potrivit  dispozitiilor legale,  in ultimul
trimestru al anului anterior anului caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in
acesta si se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante;

Prezenta  Strategia  anuala  de  achizitie  publica  este  valabila  pe  perioada  01.01.2019-
31.12.2019.

Strategia anuala de achizitie publica a comunei Cosereni, se poate modifica sau completa
ulterior si se aproba conform prevederilor de mai sus. Introducerea modificarilor si completarilor in
prezenta Strategie, este conditionata de identificarea surselor de finantare.

In cadrul strategiei anuale de achizitie publica la nivelul comunei Cosereni se va elabora
Programul annual al  achizitiilor  publice,  ca instrument  managerial  utilizat  pentru planificarea si
monitorizarea  portofoliului  de  procese  de  achizitie  la  nivelul  autoritatii  contractante,  pentru
planificarea  resurselor  necesare  derularii  proceselor  si  verificarii  modului  de  indeplinire  a
obiectivelor din strategia locala de dezvoltare a comunei Cosereni, judetul Ialomita.

2.Etapele procesului de achizitie publica.
2.1. Atribuirea unui contract de achizitie publica este rezultatul unui process ce se deruleaza

in mai multe etape.
2.2 Comuna Cosereni in calitate de autoritate contractanta, are obligatie de a se documenta

si de a parcurge pentru fiecare process de achizitie publica trei etape distincte:



a) etapa de planificare/pregatire, inclusive consultarea pietei;
b) stapa de organizare a procedurii de stribuire a contractului;
c) etapa postatribuire contract, respective executare, monitorizare implementare contract;
2.3 Etapa de planificare/pregatire a unui process de achizitie publica
- se initieaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necessitate;
- se incheie cu aprobarea de catre ordonatorul principal de credite, conducatorul autoritatii

contractante a documentatiei de atribuire, inclusive a documentelor-suport, precum si a strategiei de
contractare pentru procedura respectiva;

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimate egala sau
mai mare decat pragurile valorice stabilite la art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile
publice, initiate de comuna Cosereni si este obiect de evaluare a Agentiei Nationale a Achizitiilor
Publice,  in  conditiile  stabilite  de  art.23  din  HG  nr.395/2016publicata  in  Monitorul  Oficial
nr.423/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la
atribuirea contrctului de achizitie publica din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.

Prin  intermediul  strategiei  de  contractare  se  documenteaza  deciziile  din  etapa  de
planificare/pregatire a achizitiei in legatura cu:

a) relatia dintre obiectul, contrangerile associate si complexitatea contractului, pe de o parte
si resursele disponibile la nivelul autoritatii contractante pentru derularea activitatilor din etapele
procesului de achizitie publica, pe de alta parte;

b) procedura de atribuire aleasa, precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului
de achizitie publica asociate, daca este cazul;

c) tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri

de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a
obligatiilor contractuale;

e) justificarile  privind determinarea  valorii  estimate  a  contractului,  precum si orice  alte
elemente legate de obtinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta;

f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art.69 alin
2-5 din Legea 98/2016privind achizitiile publice si dupa caz decizia de reducere a termenelor in
conditiile legii, decizia de a nu utilize impartirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea
si dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire si factorii evaluatori utilizati;

g) obiectivul  din strategia  locala  de dezvoltare  la  a  carui  realizare contribuie contractul
respective, daca este cazul;

h) Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatii autoritatii contractante;
2.4 Etapa de organizare a procedurii  de atribuire  a contractului  incepe prin transmiterea

documentatiei de atribuire in SICAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de
achizitie publica.

Avand in  vedere dispozitiile  legale  in  material  achizitiilor  publice,  comuna Cosereni  va
realize un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari, respective cu
resursele  profesionale  proprii,  resurse necesare  celor  trei  etape  mai  sus  identificate  existente  la
nivelul autoritatii contractante.



Atunci  cand  resursele  proprii  nu  permit  intocmirea  caietelor  de  sarcini/specificatiilor
tehnice, prin exceptie de la regula de mai sus, comuna Cosereni va recurge la ajutorul unui furnizor
de servicii de achizitie, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice.

3.Programul anual al achizitiilor publice
3.1 Programul annual al achititiilor publice pe anul 2019 la nivelul comunei Cosereni se

elaboreaza  pe  baza  referatelor  de  necessitate  transmise  de  compartimentele  Primariei  comunei
Cosereni  si  cuprinde  totalitatea  contractelor  de  achizitie  public  ape  care  comuna  Cosereni
intentioneaza sa le atribuie in decursul anului 2019.

3.2  La  elaborarea  Programului  annual  al  achizitiilor  publice  pe  anul  2019  al  comunei
Cosereni s-a avut in vedere:

a) necesitatile de obiecte, produse, servicii si lucrari;
b) gradul de prioritate a necesitatilor;
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificare.
Dupa aprobarea  bugetului  propriu,  precum si  de  cate  ori  intervin  modificari  in  bugetul

comunei Cosereni, programul anual al achizitiilor publice pe anul 2019, se va actualiza in functie de
fondurile aprobate.

3.3  Programul  anual  al  achizitiilor  publice  pentru  anul  2019  al  comunei  Cosereni,  este
prevazut in anexa la prezenta Strategie si cuprinde cel putin informatii referitoare la :

a) obiectul contractului de achizitie publica;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice(CPV)
c) valoarea estimate a contractului ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces

de achizitie, exprimata în lei fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie publica;
f) data estimate pentru initierea procedurii;
g) data estimate pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respective online sau offline.
3.4 Dupa definitivarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 al comunei

Cosereni, in termen de 5 zile de la data la care se aproba, prin grija compartimentului contabilitate
si a celui de achizitii publice, se va publica in SICAP.

De asemenea se va proceda semestrial la publicarea in SICAP a extraselor din Programul
annual al achizitiilor publice pentru anul 2019 al comunei Cosereni, precum si a oricaror modificari
asupra acestuia,  extrase care se refera la contractǎrile  de produse si/sau servicii  a caror valoare
estimate este mai mare sau egala cu pragurile stabilite la art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016, privind
achizitiile publice, initiate de comuna Cosereni si este obiect de evaluare a Agentiei Nationale a
Achizitiilor  Publice,  in  conditiile  stabilite  de art.  23 din HG nr.395/2016publicata  in  Monitorul
Oficial nr.423/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contrctului de achizitie publica din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.

Publicarea se va realize in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarilor.



Programul annual al achizitiilor publice pentru anul 2019 al comunei Cosereni se va publica
de asemenea si pe site-ul www.primariacosereni.ro.

4.Exceptii
Prin exceptie de la prevederile art.12, alin.1 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, in cazul in care comuna Cosereni implementeaza in
cursul  anului  2019,  proiectele  finantate  din  fonduri  nerambursabile  are  obligatia  de  a  elabora
distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizitiilor publice, a procedurilor prevazute in
strategie.

Comuna Cosereni, judetul Ialomita va derula  procedurile de achizitie online, prin Sistemul
Electronic al  Achizitiilor  Publice (SICAP) sau offline prin utilizarea altor mijloace,  în situatiile
reglementate prin lege.

5.Prevederi finale
5.1. Comuna Cosereni, judetul Ialomita, prin compartimentul achizitii publice, are obligatia

de a tine evidenta achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, ca parte a Strategiei anuale de
achizitii publice.

5.2. In derularea procedurilor de achizitie publica, inclusive achizitia directa, cu respectarea
tuturor dispozitiilor legale aplicabile.

Prezenta Strategie anuala de achizitii publice pe anul 2019 a comunei Cosereni, judetul 
Ialomita, se va aproba prin Hotarare de Consiliu Local si se va publica pe pagina de internet 
www.primariacosereni.ro, cu respectarea prevederilor Legii nr.50 /2003.

http://www.primariacosereni.ro/
http://www.primariacosereni.ro/


ADMINSITRATIE

Cod CPV

I ACHIZITII DE LUCRARI
1 45112723-9 350,000.00 online

45112723-9 80,000.00 online
45212221-1 300,000.00 august august online

2 45233252-0 250,000.00 online
3 31527200-8 20,000.00 online

45236119-7 20,000.00 online
15,000.00 online

45233222-1 350,000.00 online

4 45212314-0
50,000.00 online

6 32323500-8
300,000.00 online

7 45231300-8
50,000.00 online

8 45233161-5
830,000.00 august online

II ACHIZITII DE SERVICII

1 150,000.00 online

2 79110000-8 10,000.00 offline
3 64210000 10,000.00 offline
4 65111000 20,000.00 offline

5 79952000-2
50,000.00 online

6 09110000-3 15,000.00 offline

7 48986000-3 10,000.00 offline

8 71354300-7 100,000.00 online

CONSILIUL LOCAL COSERENI JUDETUL 
IALOMITA TEL/FAX;0243/318006;318050

Avizat, 
Anexa privind achizitiile publice directe pe anul 2019 Primar

Nr. 
crt

Tipul si obiectul contractului 
de achizitie publica/acordului 

cadru

Valoarea 
estimata a 

contractului de 
achizitie 
publica/ 

acordului-cadru

Sursa de 
finantare

Procedura stabilita/ 
instrumente specifice 

pentru derularea 
procesului de 

achizitie

Data(luna) 
estimate pentru 

initierea 
procedurii

Data(luna) 
estimate pentru 

atribuirea 
contractului de 

achizitie publica 
acordului-cadru

Modalitatea de 
derulare a 

procedurii de 
atribuire 

online/offline

Persoana 
responsabila 
cu aplicarea 
procedurii de 

atribuire

Parc si loc de joaca Camin Buget local Achizitie directa iunie mai cons C.Stoian
Amenajari loc de joaca Patrime Buget local Achizitie directa iunie mai cons C.Stoian
Teren de sport Patrime Buget local Achizitie directa cons C.Stoian
Pietruire strazi Buget local Achizitie directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Iluminat stradal(extindere) Buget local Achizitie directa aprilie mai cons C.Stoian
Modernizare baza sportiva PT si SF Buget local Cumparare directa ianuarie mai cons C.Stoian
Consultanta proiecte Buget local Cumparare directa ianuarie mai cons C.Stoian
Modernizare strada Caminului Buget local Cumparare directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Monumentul eroului 
necunoscut al II-le razb mon Buget local

Achizitie directa
aprilie aprilie cons C.Stoian

Sistem de supraveghere video 
localitate Buget local Achizitie directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Dezvoltare infrastructura apa 
si apa uzata - cofinantare Buget local

Achizitie directa
iulie iulie cons C.Stoian

Realizare alei pietonale str. 
Cal.Buc si Gradinitei Buget local Achizitie directa iulie cons C.Stoian

SF-uri si PT-uri
71241000-9 
71322500 Buget local Achizitie directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Consultanta juridica Buget local Achizitie directa cons C.Stoian

Posta , telefon,radio, tv Buget local Achizitie directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Reparatii instalatii apa Buget local Achizitie directa februarie martie cons C.Stoian

Ziua Comunei si alte 
evenimente Buget local Achizitie directa septembrie septembrie cons C.Stoian

Incalzit Buget local Achizitie directa septembrie septembrie cons C.Stoian

Programe informatice Buget local Achizitie directa mai iunie cons C.Stoian

Intocmire planuri parcelare Buget local Achizitie directa martie aprilie cons C.Stoian



III ACHIZITII DE PRODUSE
3 10,000.00 offline
4 20,000.00 online
5 39831240-0 10,000.00 offline
6 09131100-7 70,000.00 offline
7 34330000-9 10,000.00 offline
8 10,000.00 august offline

9 38421100-3
30,000.00 online

10
39113600-3

25,000.00 august online

11 20,000.00 online
12 18,000.00 august online
13 22100000-1 2,500.00 offline
14 31,000.00 offline
15 Transport 15,000.00 offline

                             AVIZAT                                                                                                                        INTOCMIT
     COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL                                                                                            CONSILIER

Furnituri birou Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian

Obiecte de inventar Buget local Cumparare directa ianuarie ianuarie cons C.Stoian

Materiale curatenie/intretinere Buget local Cumparare directa aprilie aprilie cons C.Stoian
Carburanti Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian
Piese schimb/intretinere Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian
Materiale protectie Civila Buget local Cumparare directa iunie cons C.Stoian

Gospodarire comunala 
contorizare sistem apa 
potabila

Buget local Cumparare directa martie iunie cons C.Stoian

Obiecte de 
inventar/gospodarie comunala Buget local Cumparare directa februarie cons C.Stoian

Servicii salubritate Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian

Cultura dotare Buget local Cumparare directa iulie cons C.Stoian

Carti si publicatii Buget local Cumparare directa aprilie aprilie cons C.Stoian

Taxe, vize si arbitraj Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian

Buget local Cumparare directa martie martie cons C.Stoian

                        Iorgu Rodica                                                                                                                  Stoian Constantin



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE
privind   modificarea unei pozitii din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public

 al comunei Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 

- Nota de fundamentare  a primarului comunei Coşereni  si proiectul de hotărâre;
- Raportul  Compartimentului  cadastru si urbanism din cadrul Primăriei comunei Coşereni;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu nr. 336/ 20.12.2018 ; 
- Hotărârea Consiliului local Coşereni nr.12/27.04.2001, privind însuşirea Inventarului bunurilor care 

alcatuiesc  domeniul public al comunei Coşereni, cu modificarile şi completările ulterioare, atestată 
prin HG nr.1353/2001, modificată prin HG nr.766/2011  si HG nr. 718/ 2014;

Avand în vedere:
- prevederile Legii nr.213/1998  privind  proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia cu 

modificările ulterioare;
- prevederile Normelor  Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judetelor aprobate prin H.G.nr.548/1999;
- prevederile art. 119, 120  si art. 123   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), art.  45, alin. (3) si  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptǎ
prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea   si completarea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Coşereni aprobat prin HCL nr. 12/27.04.2001, cu modificările si completările aduse de  
HCL nr. 38/30.09.2009, HCL nr. 17/ 22.10.2012 şi HCL nr. 38/30.08.2018, astfel: 

la Secţiunea I “Bunuri Imobile”  se modifică poziţia 21  după cum urmează:

Nr. 
crt.

Codul 
de 
clasifi-
care

Denumirea 
bunului

Elemente de identificare Anul 
dobândirii
sau al 
darii in 
folosinta

Valoarea 
de 
inventar

Situaţia 
juridică 
actuală

21

Stadionul nr. 2 
Cosereni

Str. Stadionului, nr. (f.n.) 
N- DJ – Str. Stadionului, S- Str. 
Liliacului, E- canal desecare HC 
361, V- Biţineanu paul, Mocanu 
Ion, Tănase Gheorghe, Stoian 
Gheorghe
Suprafata: 10459 mp

1980 138750 Legea 213/ 
1998



1.6.2.

1.6.3.2.

Vestiar 

Imprejmuire  
stadion

Constructie din BCA, acoperita cu 
tabla, Suprafata 70 mp
Gard plasă, stâlpi metalici, lungime 
440 ml 

2010

2010

14931.30

71000

(2) Consiliul local Coşereni îşi însuşeşte inventarul bunurilor din domeniul public astfel cum a fost 
modificat si completat .

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi  
publicatǎ pe site-ul propriu: www.primariacoşereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni. 

 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
RADU    ŞTEFANA CONTRASEMNEAZÃ,

                                  SECRETAR  AL COMUNEI 
               NICA     DANIELA 

Nr.  52
Adoptată la Coşereni
Astăzi,  27 decembrie  2018 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
:

HOTĂRÂRE
privind modul de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Coşereni 

si modul de înstiintare a obligaţiilor ce revin cetăţenilor referitoare la registrul agricol 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 
- expunerea de motive  a primarului  comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre privind 

necesitatea stabilirii modului de intocmire a registrului agricol la nivelul primariei comunei 
Cosereni  si modul de înstiintare a obligaţiilor ce revin cetăţenilor referitoare la registrul agricol 

- Raportul întocmit de secretarul comunei Coşereni;

- avizul Comisiei de specialitate a consiliului local;

In baza prevederilor:
- art. 1 alin.(6) si art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol ,

cu modificarile şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr.54/2017;
- Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-

2019 aprobate prin Ordinul  nr. 289 din 17 august 2017
- HG nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019.

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 19, art.45 alin. (l) si art. 115 alin.(l) lit.b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001,  republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTĂRĂSTE:

Art.l (l) Modul de întocmire si tinere la zi a registrului agricol se va face atat pe suport de
hartie cat si în format electronic până la data de 31.12.2019.

       (2) Inscrierea si actualizarea datelor  in registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor  din Legea  nr.54/2017 pentru  modificarea  si  completarea  Ordonantei  Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol;

 Art. 2  Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, 
precum şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, prin publicarea pe pagina de internet a 
comunei Cosereni şi  prin înştiinţări individuale. 

Art.3  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  sarcinilor  prezentei  hotarari  se  incredinteaza
Compartimentului Registru Agricol  si Compartimentul Admisistrativ – Gospodăresc din cadrul
Primăriei comunei Cosereni.

 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       RADU  ŞTEFANA         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 53
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  27  decembrie 2018



Acord  secretar UAT    pentru  
modificarea  datelor în registrul agricol

DECLARAŢIE
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

persoane fizice (PF)

     Subsemnatul ____________________________ legitimat cu B.I./C.I. seria____nr._________,

CNP________________,  domiciliat în  _____________________________________________ 

telefon  _______________adresă de e-mail ____________________________________,

    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:

Detin : 

Casa de locuit  _____ mp, construita din ____________ acoperita cu ________, in anul _______

Anexe gospodaresti_____ mp, construite din _________acoperite cu ________, in anul _______

Garaj __________ mp  ,  Beci  ___________ mp 

Locuinta are instalatie de energie electrica, instalatie proprie/ publica de alimentare cu apa, 

instalatie de alimentare  si incalzire cu gaz.

Teren aferent casei suprafata _________mp, situat pe Str. ________________, nr. _____.

Alte terenuri : In intravilan, suprafata _____ mp, Str. ______________, nr. ____

In extravilan, suprafata _____ ha  arabil 

Suprafata _____ ha vie

Suprafata _____ ha padure

Animale : ____________________________________________________________

Pasări ________ capete, Iepuri _____capete, Familii de albine______

Alte aspecte semnalate : ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
    Anexez la prezenta declaraţie  copii ale următoarelor documente, certificate pentru 
conformitate cu originalul: 

- Acte identitate membrii familiei
- Acte dobândire  casa
- Acte dobândire  terenuri (titlu de proprietate, contract vanzare cumparare, certificat de 

mostenitor, act de partaj, hotarare judecatoreasca, extras de carte funciara, alte 
documente.

Data ...................                                                      Subsemnatul, 
                                                                               ………………………………



                                                                      (prenumele, numele şi semnătura) 
 Acord  secretar UAT    pentru  

modificarea  datelor în registrul agricol

DECLARAŢIE
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

persoane  juridice (PJ)

     Subscrisa (PJ), ...................................................., codul de identificare fiscală ........................, 
judeţul ...................., localitatea ........................., codul poştal ............., sectorul ...., 
str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............., fax ................., adresă de e-
mail ......................, înregistrat la registrul comerţului .............................. la nr. ...........................,

   Prin împuternicit (PF), ……………………………….., legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria ….. nr. 
…………….., CNP ……………………, judeţul ................., localitatea ..........................., codul 
poştal............., sectorul ...., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ................,
fax ............, adresă de e-mail .........................,

    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:
  Detin : 

Cladiri :  .............................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................
  Terenuri:  ..........................................................................................................................
    ................................................................................................................................................... .

Masini/ echipamente agricole : ........................................................................................
    .....................................................................................................................................................

Animale: ............................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................

    Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu 
originalul: 
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    .....................................................................

    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
  

  Data ...................                                                      Subsemnatul, 
                                                                               ………………………………

Reprezentant al _____________________
                                                                      (prenumele, numele şi semnătura)



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
Privind  aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi  efectuate  de

beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2019

Consiliul local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
-    expunerea  de motive  privind lucrările  ce vor  fi efectuate  de  beneficiarii Legii 

nr.416/ 2001 şi proiectul de hotarâre iniţiat de primarul comunei  Cosereni;
- raportul compartimentului de asistenţă socială  din cadrul Consiliului local Cosereni. 
- raportul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin (7)  din Legea nr. 416/  2001 privind  venitul minim garantat ,cu 

modificǎrile  si completarile  ulterioare;
- prevederile art. 28 alin (2) si (3) din Normele  Metodologice  de aplicare a Legii nr. 

416/2001,  aprobate  cu  HG 50/ 2011;

In temeiul  prevederilor art. 36 alin 6) lit. a) punctul 2, art.   45 alin (1)  si art. 115, alin 
(1) lit. b)  din  Legea  nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificrile şi completările ulterioare, adoptă  prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aproba Planul de actiuni si de lucrari  de interes  local, ce  vor  fi  efectuate în 
cursul anului 2019 de  beneficiarii de venit  minim garantat  în conformitate  cu  prevederile art. 
6 din Legea nr. 416/ 2001, asa cum este  prezentat  în anexa la  prezenta  hotarare. 

Art. 2 Viceprimarul, împreună cu personalul din aparatul de  specialitate al primarului, 
vor duce la  îndeplinire  prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Secretarul comunei va asigura  publicitatea prezentei hotǎrâri si o va comunica: 
Primarului comunei  Coşereni, Prefectului judetului Ialomita si AJPIS Ialomiţa precum si altor 
persoane interesate. 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       RADU  ŞTEFANA         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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                                                                                                                                            Anexa   HCL nr. 54/27 decembrie 2018

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru anul 2019
intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001- privind

venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termene de
realizare*        Resurse Responsabili

1
Salubrizare strazi, 
salubrizare si 
intretinere Parc

- Curatenie stradala
- Colectare selectiva a deseurilor,
- Intretinere trotuare,

permanent
Beneficiarii Legii

416/2001
Dl. Toma Anton -

viceprimar

2

Ecologizarea zonelor  
adiacente strazilor

- Intretinere acostament stanga -dreapta
- Taierea vegetatiei si decolmatarea, 
curatarea aluviunilor permanent Beneficiarii Legii

416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

3

Lucrari de intretinere 
(Primarie, Scoala, 
Gradinita, Parc, Monument)

- Taierea si toaletarea arbustilor,
- Colectarea selectiva a deseurilor
- Defrisarea si indepartarea resturilor
- Curatarea si intretinerrea 

acostamentelor
- Curatarea zapezii in timpul iernii

permanent Beneficiarii Legii
416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

4

Lucrari de intretinere a 
zonei Terenurilor de sport 
din localitate

- Pregatirea spatiilor si a locurilor pentru
semanarea gazonului, plantarea florilor

- Saparea si nivelarea zonelor 
- Intretinerea gazonului si gardului

permanent
Beneficiarii Legii

416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

5

Reabilitarea islazului 
comunal

- Curatirea maracinisului si a 
resturilor vegetale

- Distrugerea musuroaielor
- Fertilizarea pasunii

permanent Beneficiarii Legii
416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

6

Lucrari de strangere a 
deseurilor depozitate 
in zona fostei rampe 

- Colectarea selectiva a deseurilor 
menajere si a celor reciclabile

- Lucrari de nivelare 
- Strangerea deseurilor 

rezultatdidemolari

Permanent
Beneficiarii Legii

416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

7

Lucrari de intretinere 
a pietii de legume si 
zarzavaturi din 
localitate

- Colectrea selectiva a deseurilor
- Indepartarea maracinisului
- Lucrari de intretinere si curatenie 

in incinta

permanent Beneficiarii Legii
416/2001

Dl. Toma Anton -
viceprimar

NOTA     :
*Instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni de interes local, se va efectua de catre dl Insp. Ing. Tanase Gheorghe - SVSU
Evidenta repartizarii si efectuarii orelor de munca o va tine dna Radu Marioara – asistent social



    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE
privind   rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Coşereni 

la nivelul   trimestrului  IV, anul   2018

Consiliul local al comunei Cosereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- expunerea de motive  întocmitǎ de primarul comunei si proiectul de hotărâre;
- HCL nr. 9/ 15.02.2018  prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Coşereni pe 

anul 2018 şi rectificǎrile  ulterioare; 
- Raportul  întocmit de  compartimentul de contabilitate si avizul comisiei de specialitate;

Tinând cont de :
- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/ 2018; 
- prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele 

publice locale.

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) si
art. 115, alin 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adopta   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al comunei Coşereni, la nivelul 

trimestrului IV - anul 2018,  astfel  cum se detaliazǎ în anexa  care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

Art. 2  Biroul financiar contabil  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei si va fi  

publicatǎ pe site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
  RADU   ŞTEFANA         CONTRASEMNEAZÃ,

                                   SECRETARUL COMUNEI 
        NICA     DANIELA 

Nr.   55
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Astăzi,    27   decembrie 2018

http://www.primariacosereni.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL  IALOMIŢA 

H O T Ǎ R Â R E
pentru modificarea HCL nr. 6/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cosereni, începând  cu luna

ianuarie   2019

Consiliul Local al comunei Cosereni, judetul Ialomita
Analizând :
-  proiectul de hotǎrâre însoţit de expunerea de motive a primarului  comunei Coşereni ;
-  raportul Biroului financiar contabil comunei Coşereni;
-  avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Coşereni;
Tinând cont de :

- prevederile   art . 11 si art. 38 ale  Legii nr. 153/2017  privind   salarizarea unitarǎ a personalului bugetar, cu
modificǎrile şi completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 

de la 1 ianuarie 2019;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), respectiv art. 45, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
Consiliului local spre adoptare, prezenta 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol unic  Se aproba modificarea HCL nr. 6/ 2018  privind stabilirea salariilor de baza pentru 
funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Cosereni , în 
sensul că anexele 1 şi  2 se înlocuiesc cu anexele  1 si  2 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre, 
urmând  ca valorile prevăzute în acestea să fie aplicate începând  cu  data de 1 ianuarie 2019.

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,                        CONTRASEMNEAZÃ,
RADU  ŞTEFANA         SECRETARUL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 56
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind   aprobarea contului de  execuţie al bugetului  comunei Coşereni 

 pe trimestrul IV, anul 2018

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 

- expunerea de motive a primarului comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre ;
- raportul  compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Coşereni ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- H.C.L nr. 9 din   15 februarie 2018  prin care s-a  aprobat bugetul local al comunei Coşereni pentru 

anul 2018 si rectificările ulterioare;
- Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/ 2006  privind finantele publice locale.
- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/ 2018; 

In  temeiul prevederilor  art. 36, alin (4), lit. a), art. 45, alin. 2, lit. a) si art. 115, alin 1, lit. b) din Legea
nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
propune spre  adoptare   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1)  Se aprobă contul de  execuţie al bugetului  comunei Coşereni pentru  trimestrul IV-  anul 
financiar 2018, atât pentru secţiunea de functionare, cât şi pentru secţiunea  de dezvoltare, aşa cum este 
prevǎzut în anexa nr.  1 pentru venituri şi în anexa nr. 2 pentru cheltuieli.

(2) Anexele 1 si 2 fac parte integrantǎ din prezenta  hotǎrâre. 
Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, publicare pe 

site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
           RADU   ŞTEFANA         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA

HOTARARE
Privind mandatarea reprezentantului comunei Coşereni  să aprobe modificările Contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare si ale anexelor sale

Consiliul Local al comunei Cosereni:
Avand in vedere:
- Proiectul de hotărâre si expunerea de motive a primarului comunei Coşereni;
- Referatul ADI Eco Euro Cab cu privire la necesitatea aprobării modificărilor la Contractul

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si ale anexelor sale
- Raportul  de  specialitate al secretarului comunei Coşereni

In conformitate cu : 
- prevederile art. 25 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

nr. 5/04.04.2011;
- prevederile art. 18 alin. (3) pct. 3,4,5 si 7 coroborate cu prevederile art. 23 alin. (1) din 

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab;
- prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „i” si lit. „k” si ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de salubrizare;

- prevederile Ordinului 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se împuterniceşte dl Tudorache Lucian – primar,  reprezentantul comunei Cosereni în
cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab, să aprobe în numele si pe
seama  comunei Cosereni, Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare nr. 5/04.04.2011, Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului de salubrizare, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Acorda mandat  special  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara  Eco Euro Cab, cu
sediul  in  comuna  Cosereni,  jud.  Ialomita,  inregistrata  in  Registrul  Asociatiilor  si  Fundatiilor-
Judecatoria Urziceni sub nr. 2/04.02.2011, avand CIF 28014081, al carei membru este Comuna 



Cosereni, să semneze prin reprezentantul sau legal, Presedintele Asociatiei,  in numele si pe seama
Comunei Cosereni, Actul Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.
5/04.04.2011, cu anexele sale, respectiv Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului de salubrizare.

Art.3. Incepand cu anul 2019 SC Eco Euro Cab SRL va aplica tarifele prevazute in anexa nr. 2
la prezenta hotarare, dupa obtinerea avizului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice . 

Art.4. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab si SC Eco Euro Cab SRL, prin
aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Secretarul Comunei Cosereni va comunica copii ale prezentei hotarari Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       RADU  ŞTEFANA          SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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