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

             JUDETUL  IALOMIŢA 

H O T Ã R Â R E
Privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al comunei  Coşereni

Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Avand în vedere :
- referatul secretarului comunei Coşereni privind încheierea mandatului  de 3 luni prevazute de Regulamentul de functionare al

Consiliului local, pentru  presedintele de sedinta;
- propunerile facute de catre consilierii locali în sedinţa  ordinară a Consiliului local din data de   30 august 2018; 
- votul deschis al majoritatii consilierilor în functie, prezenţi.

In conformitate cu :
-  prevederile  art. 9 alin. 1 din Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin OG nr.
35/2002 
- prevederile art. 35 alin. 1 si art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol unic -  Se alege în functia de presedinte de sedintǎ  al Consiliului Local Coşereni  pentru o perioada de 3 luni ( august 

2018  –   octombrie 2018) domnul consilier    RADU   ION .



PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    RADU   ION                  SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 36
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  august   2018

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

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind  modificarea si  completarea HCL nr. 14/09.04.2009 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 

- Expunerea de motive privind necesitatea modificării şi completării hotararii privind atribuirea de denumiri străzilor din  comuna Coşereni;
- raportul  secretarului  comunei Coşereni;
- raportul Compartimentului cadastru si urbanism;
- avizul  favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.

Ţinând  cont de :
- O.G. nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
- O.G. 43/ 1997 privind regimul drumurilor.

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

H O T Ă R Â R E



Art.1 Se aprobă modificarea si completarea HCL nr. 14/ 09.04.2009  privind  atribuirea de denumiri străzilor din comuna Coşereni, în sensul ca anexa
care face parte din aceasta  va  fi înlocuită cu anexa la prezenta hotărâre, ce cuprinde  modificări cu privire la  elementele de identificare, păstrându-se denumirile
atribuite si completare cu segmentele  de drum ce nu au fost  denumite anterior, cu elementele lor  de identificare si cu denumirile  propuse, conform anexei. 

Art.2 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3  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  ION         SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 37
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   30  august    2018

Consiliul Local Cosereni Anexa la H.C. L. nr. 37/30.08.2018
                                                                                                                     

T A B E L   
cu denumirile  atribuite strazilor  în comuna Cosereni

sat Cosereni, judetul  Ialomita
Nr.
Crt.

Denumire stradă
Lungime

ml
Delimitare Satul Observaţii

Calea Bucureşti 2070
De la Intrare DN2 (dinspre Urziceni , dig 
aparare inundatii) până la intrare DN2 
(dinspre Bucuresti , nr. 135)

Coşereni DN 2

Strada Stadionului 1070
Din DN2 – Calea Bucureşti (nr.111) pană la
iesirea spre com. Borăneşti(Puturi forate) 

Coşereni DJ 201

Strada Unirii 2017 Din DN2 - Calea București (nr.120) până la Coşereni

http://www.primariacosereni.ro/


statie transformare gaze naturale (dig 
aparare)

Strada Grădiniţei 1299
Din DN2 - Calea București(nr.34) până la 
str.Unirii(nr.29)

Coşereni

Strada Perilor 780
Din DN2 - Calea București(nr.121) până la 
Lacul Peri

Coşereni

Strada Plopului 559
Din strada Tineretului(nr.24) până la strada 
Perilor(nr.5)

Coşereni

Strada Tineretului 1697
Din strada Heleșteu(nr.1)  până la coborâre 
pantă costă(abator)

Coşereni

Strada Crinului 360
Din strada Tineretului(nr.29) până la canal 
scurgere ape pluviale(str.Fagului)

Coşereni

Strada Narciselor 165
Din strada Tineretului(nr.25) până la canal 
scurgere ape pluviale(str.Fagului)

Coşereni

Strada Lalelelor 163
Din strada Tineretului(nr.21) până la canal 
scurgere ape pluviale(str.Fagului)

Coşereni

Strada Liliacului 161
Din strada Tineretului(nr.15) până la canal 
scurgere ape pluvial(str.Fagului)

Coşereni

Strada Heleşteu 1260
Din strada Luncii(nr.12) până la strada 
Plopului(nr.2)

Coşereni

Strada Cocorilor 363
Din DN2 - Calea București(nr.105) până la 
strada Heleșteu(nr.22)

Coşereni

Strada Teiului 123
Din DN2 - Calea București(nr.77) până la 
strada Heleșteu(nr.45)

Coşereni

Strada Vânătorilor 344
Din strada Teiului(nr.4) până la strada 
Fântînii(nr.1)

Coşereni

Strada Fântânii 292
Din DN2 - Calea București(nr.43) până la 
strada Vânătorilor(nr.26)

Coşereni

Strada Pieţii 563
Din strada Orhideelor(nr.4) până la strada 
Fântînii(nr.4)

Coşereni

Strada Luncii 361
Din DN2 - Calea București(nr.25) până la 
strada Helesteu(nr.1)

Coşereni



Strada Orhideelor 242
Din DN2 - Calea București(nr.3) până la 
strada Lăcrămioarei 

Coşereni

Strada Bentului 210
Din DN2 - Calea București(nr.1) până la 
strada Lăcrămioarei 

Coşereni

Strada Mărului 248
Din DN2 - Calea București(nr.12) până la 
strada Cireșului 

Coşereni

Strada Cireşului 468
Din DN2 - Calea București(nr.20) până la 
Dig aparare inundatii 

Coşereni

Strada Digului 393
Din Dig apărare inundații până la strada 
Eroilor(nr.9) 

Coşereni

Strada Trandafirului 350
Din strada Grădiniței(nr.6) până la strada 
Digului(nr.12)

Coşereni

Strada Dudului 346
De la spate Dispensar uman până la strada 
Zambilelor

Coşereni

Strada Morii 625
Din strada Grădiniței(nr.37) până la strada 
Unirii(nr.4)

Coşereni

Strada Linia Mare 985
Din strada Grădiniței(nr.2) până la strada 
Unirii(nr.9)

Coşereni

Strada Linia Mica 1013
Din strada Grădiniței(nr.2) până la strada 
Unirii(nr.9)

Coşereni

Strada Eroilor 986
Din strada Grădiniței(nr.24) până la strada 
Islazului(nr.26)

Coşereni

Strada Spicului 595
Din strada Eroilor(nr.10) până la strada 
Albinei(nr.18)

Coşereni

Strada Sârbeni 269
Din Teren sport(parc Eroilor) până la strada 
Spicului(nr.34)

Coşereni

Strada Livezilor 495
Din strada Islazului(nr.14), intersecteaza 
strada Albinei(nr.20), până la strada Eroilor

Coşereni

Strada Albinei 616
Din strada Grădiniței(nr.54) până la strada 
Eroilor

Coşereni

Strada Veseliei 205
Din strada Islazului(nr.10) până la strada 
Violetei(nr.5)

Coşereni



Strada Islazului 927
Din strada Grădiniței(nr.74) până la strada 
Zambilelor

Coşereni

Strada Rozelor 325
Din strada Islazului(nr.3) până la strada 
Unirii(nr.10)

Coşereni

Strada Busuiocului 384
Din strada Unirii(nr.28) până la strada 
Unirii(nr.32)

Coşereni

Strada Soarelui 272
Din strada Rozelor(nr.10) până la strada 
Violetei(nr.15)

Coşereni

Strada Violetei 690
Din strada Unirii(nr.44) până la strada 
Albinei(nr.18)

Coşereni

Strada Poeniţa 642
Din strada Unirii(nr.52) până la strada 
Islazului(nr.19)

Coşereni

Strada Brazilor 601
Din strada Poenita(nr.26) până la Islaz 
comunal

Coşereni

Strada Stejarului 126
Din strada Violetei(nr.48) până la strada 
Poenita(nr.13)

Coşereni

Strada Mioriţei 372
Din strada Unirii(nr.64) până la Islaz 
comunal

Coşereni

Strada Berzei 372
Din Islaz comunal(nr.28) până la strada 
Poenita(nr.14)

Coşereni

Strada Măceşului 301
Din strada Mioritei(nr.7) până la Islaz 
communal

Coşereni

Strada Lacului 832
Din strada Unirii (nr.81) până la strada 
Calea Bucuresti (nr.148)

Coşereni

Strada Dealului 405
Din strada Calea Bucuresti (nr.133) până la 
strada Perilor(nr.32)

Coşereni

Strada Salcâmilor 418
Din strada Unirii (nr.1) până la strada 
Lacului (nr.27)

Coşereni

Strada Căminului 502
Din strada Unirii (nr.27) până la strada 
Lacului (nr.44)

Coşereni

Strada Zorilor 387
Din strada Unirii (nr.81) până la strada 
Calea Bucuresti (nr.148)

Coşereni



Strada Cerbului 986
Din islaz comunal, intersecteaza strada 
Unirii (nr.74) până la coastă(falie)

Coşereni

Strada Şcolii 1116
Din islaz comunal, intersecteaza strada 
Unirii (nr.78) până la coastă(falie)

Coşereni

Strada Grădinarilor 1182
Din islaz comunal, intersecteaza strada 
Unirii (nr.84) până la coastă(falie)

Coşereni

Strada Bisericii 1150
Din islaz comunal, intersecteaza strada 
Unirii (nr.86) până la coastă(falie)

Coşereni

Strada Comana 3405
Din islaz comunal, intersecteaza strada 
Unirii (nr.96) până la Lacul Comana Mică

Coşereni

Strada Zambilei 809
Din strada Dudului(nr.16), până la strada 
Brazilor(nr.30)

Coşereni

Strada Brândușei 79 Din strada Islazului nr.7 Coşereni
Strada 
Mesteacanului

141
Din strada Islazului(nr.22), până la strada 
Zambilei

Coşereni

Strada Florilor 58
Din strada Berzei(nr.23), până la strada 
Pescărușului

Coşereni

Strada Pescăruşului 182
Din strada Poienița(nr.6), până la strada 
Măceșului(nr.14)

Coşereni

Strada Ficusului 82
Din strada Lacului(nr.38), până la zona 
Bulala

Coşereni

Strada Molidului 163
Din strada Digului(nr.3), până la strada 
Calea Bucuresti(DN2, nr.2)

Coşereni

Strada Corcodușului 110
Din strada Molidului, până la strada 
Marului(nr.10)

Coşereni

Strada Lăcrămioarei 109
Din strada Bentului(nr.12), până la strada 
Orhideei(nr.8)

Coşereni

Strada Macului 247
Din Islaz comunal, intersectează strada 
Unirii(nr.105), până în teren extravilan 

Coşereni

Strada Panseluței 290
Din strada Bisericii(cimitir Pătrimea), până 
la strada Cerbului

Coşereni

Strada Bujorului 412 Din strada Cerbului(nr.40), până la strada Coşereni



Comana(nr.19)

Strada Crizantemei 525
Din strada Cerbului(nr.56) , până în teren 
extravilan

Coşereni

Strada Irisului 58
Din strada Violetei(nr.26), până la strada 
Poienița(nr.21)

Coşereni

Strada Lebedei 81
Din strada Lacului(nr.26), până la zona 
Bulala

Coşereni

Strada Carpenului 85
Din strada Morii(nr.14), până la strada 
Grădiniței(nr.61)

Coşereni

Strada Gutuiului 65
Din strada Morii(nr.4), până la strada 
Grădiniței(nr.53)

Coşereni

Strada Frasinului 92
Din strada Linia Mare(nr.40), până la strada 
Morii(nr.1)

Coşereni

Strada Garoafei 162
Din strada Linia Mare(nr.12), până la strada 
Grădiniței(nr.15)

Coşereni

Strada Arţarului 161
Din strada Calea Bucuresti(DN2,nr.46), 
până la strada Linia Mare(nr.21)

Coşereni

Strada Prunului 82
Din strada Linia Mică(24), până la strada 
Linia Mare(nr.41)

Coşereni

Strada Daliei 83
Din strada Calea Bucuresti(DN2, nr.78), 
până la strada Linia Mică(nr.43)

Coşereni

Strada Crăiţei 201
Din strada Tineretului(nr.48), până la 
magazie cereale(fost CAP)

Coşereni

Strada Hortensiei 176 Din strada Nufărului, până la strada Crăiței Coşereni

Strada Nufărului 504
Din strada Perilor(nr.47), până la strada 
Tineretului(nr.64)

Coşereni

Strada Fagului 416
Din strada Stadionului, până la strada 
Crinului(nr.9)

Coşereni

Strada Socului 334 Din strada Fagului,până în teren extravilan Coşereni
Strada Pinului 139 Din strada Fagului, până în teren extravilan Coşereni



Strada Inului 44
Din strada Eroilor(nr.15), până la strada 
Zambilei

Coşereni

Intrarea Grâului 65 Din strada Stadionului(nr.14), Coşereni
Intrarea Stadionului 50 Din strada Stadionului(nr.10), Coşereni
Intrarea Ambroziei 38 Din strada Unirii(nr.16) Coşereni

Intrarea Sârbeni 41
Din strada Grădiniței(nr.32), până la strada 
Sârbeni(nr.8) 

Coşereni

Intrarea Grădiniţei 46 Din strada Grădiniței(nr.10), Coşereni
Intrarea Violetei 27 Din strada Violetei(nr.37) Coşereni
Intrarea Unirii 60 Din strada Unirii(nr.40) Coşereni
Intrarea Mușcatei 68 Din strada Salcâmilor(nr.4) Coşereni
Intrarea Salcâmilor 58 Din strada Salcâmilor(nr.24) Coşereni
Intrarea Berzei 55 Din strada Berzei(nr.10) Coşereni
Intrarea Pelicanului 43 Din strada Berzei(nr.7) Coşereni

Intrarea Brazilor 100
Din strada Brazilor(nr.6) până la strada 
Poienița(nr.28), 

Coşereni

Intrarea Busuiocului 185
Din strada Unirii(nr.28) până in strada 
Busuiocului(nr.15) 

Coşereni

Intrarea Veseliei 29 Din strada Veseliei(nr.6) Coşereni

Intrarea Livezilor 42
Din strada Spicului(nr.40), pâna la strada 
Livezilor (nr.11) 

Coşereni

Intrarea Dudului 36 Din strada Dudului(nr.8) Coşereni
Intrarea Tineretului 60 Din strada Tineretului(nr.28) Coşereni
Intrarea Plopului 115 Din strada Plopului(nr.8) Coşereni
Intrarea Castanului 252 Din strada Plopului(nr.17) Coşereni
Intrarea Caisului 45 Din strada Grădiniței(nr. 54) Coşereni





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

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE
privind   modificarea  şi completarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, având în vedere:
- Nota de fundamentare  a primarului comunei Coşereni înregistrată la  nr. 219/20.08.2018 si proiectul de hotărâre nr. 

221/20.08.2018;
- Raportul  Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Coşereni cu nr. 

217/16.08.2018;
- Raportul  de specialitate al secretarului comunei Coşereni nr.223/ 20.08.2018;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu nr. 229/23.08.2018; 

Ţinând  cont  de :
- 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;

- 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 si HCL nr. 17/ 22.10.2012, 
astfel: 

a) la Secţiunea I “Bunuri Imobile”  se modifică poziţiile 29, 46-47, 49-100 si 104  după cum urmează:
- la poziţia 29 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie  din cărămida, acoperită cu tabla lindab, izolata termic exterior,
suprafată construita 540 mp,  Str.  Unirii,  nr. 29, vecinătăţi  :  N- drum comunal,  S- domeniul  public,  E –drum comunal,  V- drum
comunal, Anexă -construcţie din cărămidă, acoperita cu tablă, în suprafaţa totala de 60 mp, Imprejmuire gard plasa, stâlpi metalici,
Lungime = 174 ml,Teren aferent = 1391 mp ”, iar coloana 5 va avea urmatorul cuprins: „509.700 / 122.646,52 / 28.900 / 42.951 ”
- la poziţia 46  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la intrare DN2(dinspre Urziceni – dig aparare) până la intrare DN2(dinspre
Bucuresti, nr.146) Trotuar (dale beton): Lungime = 1850 m, lățime = 1,2 m, Suprafață = 2220 m2 ” 
- la poziţia 47 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.120), până la statie transformare gaze 
naturale(dig aparare), Lungime = 2017 ml; lățime(variabilă) = 17 ml, din care: drum asfaltat = 8 ml; trotuar = Zonă de siguranță si 
protecţie(de pământ) = 9 ml (4,5 ml stg.+4,5 ml dr.), 
Trotuar Lungime = 2017 ml; lățime = 1,2 mlSuprafață = 34289 mp ” 
- la poziţia 49 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.34) până la str.Unirii(nr.29) Lungime = 1299 
ml; lățime(variabilă) = 16 ml, din care: drum asfaltat = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ) = 8 ml( 4 ml stg. + 4 ml dr.) 
Trotuar (dale beton) Lungime = 1299 ml; lățime = 1,2 ml Suprafață = 20784 mp ” 
- la poziţia 50 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.121) până la Lacul Peri 
Lungime = 780 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml(2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 8580 mp ” 
- la poziţia 51 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Tineretului(nr.24) până la strada Perilor(nr.5),Lungime = 559 ml; 
lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 6 ml( 3 ml stg. + 3 ml dr.) 
Suprafață = 7267 mp ” 



- la poziţia 52  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Heleșteu(nr.1)  până la coborâre pantă coastă(abator) Tronson 1, 
Lungime = 699 ml; lățime(variabilă) = 13,5 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 6,5 
ml( 3,25 ml stg. + 3,25 ml dr.) Suprafață = 9436,5 mp;
Tronson 2, Lungime = 998 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 
ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) Suprafață = 6986 mp; ” 
- la poziţia 53  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Tineretului(nr.29) până la canal scurgere ape pluviale(str.Fagului) 
Lungime = 360 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml 
stg. + 1,5 ml dr.) Suprafață = 2520 mp;  ” 
- la poziţia 54 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Tineretului(nr.25) până la canal scurgere ape pluviale(str.Fagului) 
Lungime = 165 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit =5  ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml 
stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 1485 mp;  ” 
- la poziţia 55 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Tineretului(nr.21) până la canal scurgere ape pluviale(str.Fagului) 
Lungime = 163 ml; lățime(variabilă) = 10,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
5,5ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.) Suprafață = 1711,5 mp; ” 
- la poziţia 56  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Tineretului(nr.15) până la canal scurgere ape pluvial(str.Fagului) 
Lungime = 161ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață =1771 mp;  ” 
- la poziţia 57  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Luncii(nr.12) până la strada Plopului(nr.2) 
Tronson 1, Lungime = 1039 ml; lățime(variabilă) = 12 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
5ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.)Suprafață = 12462 mp; Tronson 2, Lungime = 221 ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit =
6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 2205 mp; ” 
- la poziţia 58  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.105) până la strada Heleșteu(nr.22) Lungime = 
363 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4ml( 2 ml stg. + 2 ml 
dr.)Suprafață = 3267 mp  ” 



- la poziţia 59  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.77) până la strada Heleșteu(nr.45) Lungime = 
123 ml; lățime(variabilă) = 14 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 6 ml( 3 ml stg. + 3 ml 
dr.) Suprafață = 1722 mp ” 
- la poziţia 60  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Teiului(nr.4) până la strada Fântînii(nr.1) 
Lungime = 344 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.)Suprafață = 3784 mp; ” 
- la poziţia 61  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.43) până la strada Vânătorilor(nr.26) Lungime 
= 292 ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml 
dr.) Suprafață = 2920 mp; ” 
- la poziţia 62  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Orhideelor(nr.4) până la strada Fântînii(nr.4) Lungime = 563 ml; 
lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 6187,5 mp; ” 
- la poziţia 63 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.25) până la strada Helesteu (nr.1) Tronson 1, 
Lungime = 141 ml; lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 1833 mp;Tronson 2, Lungime = 220 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 1980 mp; ” 
- la poziţia 64  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.3) până la strada Lăcrămioarei Lungime = 242 
ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 2178 mp;  ” 
- la poziţia 65  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.1) până la strada Lăcrămioarei Lungime = 210 
ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml 
dr.) Suprafață = 2100 mp;  ” 
- la poziţia 66  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.12) până la strada Cireșului Lungime = 248 ml; 
lățime(variabilă) = 13,5 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 6,5ml( 3,25 ml stg. + 3,25 ml 
dr.) Suprafață = 3348 mp; ” 



- la poziţia 67  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din DN2 - Calea București(nr.20) până la Dig aparare inundatii Lungime = 
468 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml
dr.) Suprafață = 3276 mp; ” 
- la poziţia 68  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din Dig apărare inundații până la strada Eroilor(nr.9) 
Tronson 1, Lungime = 261 ml; lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  =6 
ml( 3 ml stg. + 3 ml dr.) Suprafață = 3393 mp;Tronson 2, Lungime = 132 ml; lățime(variabilă) = 8,5 ml, din care: drum pietruit = 4 
ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5ml ( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 1122 mp;  ” 
- la poziţia 69  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.6) până la stradaDigului (nr.12) Lungime = 350 ml; 
lățime(variabilă) = 10,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml 
dr.) Suprafață = 3675 mp;  ” 
- la poziţia 70  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Dispensar uman  până la strada Zambilelor 
Tronson 1, Lungime = 227ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
4,5 ml( 2,25ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 2156,5 mp;Tronson 2, Lungime = 119 ml; lățime(variabilă) = 7,5 ml, din care: drum 
pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 3,5 ml( 1,75 ml stg. + 1,75 ml dr.) Suprafață = 892,5 mp; ” 
- la poziţia 71  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.37) până la strada Unirii(nr.4) Lungime = 625 ml; 
lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml 
dr.) Suprafață = 7187,5 mp; ” 
- la poziţia 71  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.2) până la strada Unirii(nr.9) 
Lungime = 985 ml; lățime(variabilă) = 15 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie (de pământ)  = 7 ml( 3,5 ml
stg. + 3,5 ml dr.) trotuar Lungime = 985 ml; lățime = 1,2 ml,Suprafață = 14775 mp;  ” 
- la poziţia 73  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.2) până la strada Unirii(nr.9) 
Lungime = 1013 ml; lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 
ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 11649,5 mp;  ” 
- la poziţia 74  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.24) până la strada Islazului(nr.26) Lungime = 986 ml;
lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. +2,25 ml 
dr.) Suprafață = 9367 mp;  ” 



- la poziţia 75  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Eroilor(nr.10) până la strada Albinei(nr.18) Lungime = 595 ml; 
lățime(variabilă) = 10,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml 
dr.) Suprafață = 6247,5 mp; ” 
- la poziţia 76  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din Teren sport(parc Eroilor) până la strada Spicului(nr.34) Lungime = 269 
ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 2690 mp; ” 
- la poziţia 77 – coloana 3 va avea următorul cuprins: „  Din strada Islazului(nr.14), intersecteaza strada Albinei(nr.20), până la strada 
Eroilor Tronson 1, Lungime = 152 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de 
pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 1672mp;Tronson 2, Lungime = 270 ml; lățime(variabilă) = 8,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si 
protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 2295 mp; 
Tronson 3, Lungime = 73 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 
ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 657 mp;” 
- la poziţia 78   – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.54) până la strada Eroilor 
Tronson 1, Lungime = 540 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 
ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 4860 mp;Tronson 2, Lungime = 76 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 
ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) Suprafață = 380 mp; ” 
- la poziţia 79  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Islazului(nr.10) până la strada Violetei(nr.5) Lungime = 205 ml; 
lățime(variabilă) = 8,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml 
dr.) Suprafață = 1742,5 mp; ” 
- la poziţia 80  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Grădiniței(nr.74) până la strada Zambilelor Tronson 1, Lungime = 
285 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 
ml dr.) Suprafață = 3135mp;Tronson 2, Lungime = 642 ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță
si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 6420 mp; ” 
- la poziţia 81  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Islazului(nr.3) până la strada Unirii(nr.10) 



Lungime = 325 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 3575 mp; ” 
- la poziţia 82  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii(nr.28) până la strada Unirii(nr.32) 
Lungime = 384 ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25
ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 3648 mp;  ” 
- la poziţia 83  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Rozelor(nr.10) până la strada Violetei(nr.15) Lungime = 272 ml; 
lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 2720 mp;  ” 
- la poziţia 84  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii(nr.44) până la strada Albinei(nr.18) 
Lungime = 690 ml; lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 
ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 7935 mp; ” 
- la poziţia 85  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii(nr.52) până la strada Islazului(nr.19) Lungime = 642 ml; 
lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 7 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml 
dr.) Suprafață = 7383 mp;  ” 
- la poziţia 86  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Poenita(nr.26) până la Islaz comunal 
Lungime = 601 ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25
ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 5709,5 mp;  ” 
- la poziţia 87  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Violetei(nr.48) până la strada Poenita(nr.13) Lungime = 126 ml; 
lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 1134 mp; ” 
- la poziţia 88  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii(nr.64) până la Islaz comunal 
Lungime = 372 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 3348 mp;  ” 
- la poziţia 89  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din Islaz comunal(nr.28) până la strada Poenita(nr.14) Lungime = 372 ml; 
lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml 
dr.) Suprafață = 3534 mp; ” 



- la poziţia 90  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Mioritei(nr.7) până la Islaz communal 
Lungime = 301 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml 
stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 2709 mp;  ” 
- la poziţia 91  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii (nr.81) până la strada Calea Bucuresti (nr.148) Lungime = 
832 ml; lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 
2,75 ml dr.) Suprafață = 9568 mp; ” 
- la poziţia 92  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „  Din strada Calea Bucuresti (nr.133) până la strada Perilor(nr.32) Lungime = 
405 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml 
dr.) Suprafață = 3240 mp;” 
- la poziţia 93  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii (nr.1) până la strada Lacului (nr.27) 
Tronson 1, Lungime = 214 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5
ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 2354 mp;
Tronson 2, Lungime = 204ml; lățime(variabilă) = 10,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25ml dr.) Suprafață = 2142mp;  ” 
- la poziţia 94  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii (nr.27) până la strada Lacului (nr.44) Lungime = 502 ml; 
lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 5522 mp; ” 
- la poziţia 95  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din strada Unirii (nr.81) până la strada Calea Bucuresti (nr.148) Lungime = 
387 ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml 
dr.) Suprafață = 2322 mp; ” 
- la poziţia 96  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din islaz comunal, intersecteaza strada Unirii (nr.74) până la coastă(falie) 
Tronson 1, Lungime = 576 ml; lățime(variabilă) = 13,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.) Suprafață = 7776 mp;
Tronson 2, Lungime = 410 ml; lățime(variabilă) = 14 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 6
ml( 3 ml stg. + 3 ml dr.) Suprafață = 5740mp;  ” 



- la poziţia 97  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din islaz comunal, intersecteaza strada Unirii (nr.78) până la coastă(falie) 
Tronson 1, Lungime = 560 ml; lățime(variabilă) = 14,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
6,5 ml( 3,25 ml stg. + 3,25 ml dr.) Suprafață = 8120 mp; Tronson 2, Lungime = 556 ml; lățime(variabilă) = 12,5ml, din care: drum 
pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) Suprafață = 6950 mp; ” 
- la poziţia 98  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din islaz comunal, intersecteaza strada Unirii (nr.84) până la coastă(falie) 
Tronson 1, Lungime = 500 ml; lățime(variabilă) = 13ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 
ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) Suprafață = 6500 mp;
Tronson 2, Lungime = 682 ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4
ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 6820 mp; ” 
- la poziţia 99  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din islaz comunal, intersecteaza strada Unirii (nr.86) până la coastă(falie) 
Tronson 1, Lungime = 688 ml; lățime(variabilă) = 12,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 
4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 8600 mp;Tronson 2, Lungime = 462 ml; lățime(variabilă) = 10 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de siguranță si 
protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 4620 mp; ” 
- la poziţia 100  – coloana 3 va avea următorul cuprins: „Din islaz comunal, intersecteaza strada Unirii (nr.96) până la Lacul Comana 
Mică Tronson 1, Lungime = 500 ml; lățime(variabilă) = 12,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de 
pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 6250 mp;Tronson 2, Lungime = 162 ml; lățime(variabilă) = 12 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si 
protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 1944 mp;Tronson 3, Lungime = 2743 ml; lățime(variabilă) = 12 ml, din
care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) Suprafață = 32916 mp; ” 
- la poziţia 104  – coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan”.  

b) la Secţiunea I “Bunuri Imobile”, după poziţia 107, se introduc 50 noi poziţii, de la  108  la 157, conform anexei.
c) la Secţiunea I “Bunuri Imobile” poziţia 48  se abrogă.
 (2) Anexa face parte  integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Consiliul local Coşereni îşi însuşeşte inventarul bunurilor din domeniul public astfel cum a fost modificat si completat .



Art. 3 Un exemplar al prezentei hotărâri va fi înaintat Consiliului Judetean Ialomiţa pentru a întreprinde demersurile în vederea 
actualizării HG 1353/ 2001 pentru atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraselor şi comunelor 
din judeţul Ialomiţa.

Art. 4 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    ION CONTRASEMNEAZÃ,

                                  SECRETAR  AL COMUNEI 
               NICA     DANIELA 

Nr.  38
Adoptată la Coşereni
Astăzi,  30  august  2018 

          



Anexa  proiect 
hotarare

COMPLETARE                                                                                    

LA  INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN  DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI COSERENI 
                                                        

                                                                                                                                                                                                               

Nr.
Crt
.

Cod de
clasific.

DENUMIRE
A BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

ANUL
DOBANDIRII

SAU DUPA
CAZ AL DORII

IN
FOLOSINTA

VALOAREA
DE

INVENTAR
LEI (RON)

Situatia juridica actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6
I.  BUNURI IMOBILE

108 1.3.7.1
.

Strada
Zambilei

Din strada Dudului(nr.16), până la strada Brazilor(nr.30) 
Lungime = 809 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pământ = 5 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 7281 mp;

1976 372423
Domeniul public al comunei

Cosereni 
Legea 213/1998,OG 47/1997

109
1.3.7.1. Strada 

Brândușei

Din strada Islazului nr.7 
Lungime = 79 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 632 mp;

1976 32327
Domeniul public al comunei

Cosereni 
Legea 213/1998,OG 47/1997

110
1.3.7.1. Strada 

Mesteacănului

Din strada Islazului(nr.22), până la strada Zambilei 
Lungime = 141ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață = 987 mp;

1976
50485

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

111
1.3.7.1. Strada 

Florilor

Din strada Berzei(nr.23), până la strada Pescărușului 
Lungime = 58 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață = 406 mp;

1976
20767

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997



112
1.3.7.1. Strada 

Pescărușului

Din strada Poienița(nr.6), până la strada Măceșului(nr.14) 
Lungime = 182 ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25ml stg. + 2,25ml dr.) 
Suprafață = 1729mp;

1976
88438

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

113
1.3.7.1. Strada 

Ficusului

Din strada Lacului(nr.38), până la zona Bulala 
Lungime = 82 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 738 mp;

1976
37749

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

114
1.3.7.1. Strada 

Molidului

Din strada Digului(nr.3), până la strada Calea Bucuresti(DN2, nr.2) 
Lungime = 136 ml; lățime(variabilă) = 5,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1,5 ml( 0,75 ml stg. + 0,75 ml dr.) 
Suprafață = 896,5 mp;

1976
458560

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

115
1.3.7.1. Strada 

Corcodușului

Din strada Molidului, până la strada Marului(nr.10) 
Lungime = 110 ml; lățime(variabilă) = 4,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 0,5 ml( 0,25 ml stg. + 0,25 ml dr.) 
Suprafață = 495 mp;

1976
25319

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

116
1.3.7.1. Strada 

Lăcrămioarei

Din strada Bentului(nr.12), până la strada Orhideei(nr.8) 
Lungime = 109 ml; lățime(variabilă) = 14 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 6 ml( 3 ml stg. + 3 ml dr.) 
Suprafață = 1526 mp;

1976
78055

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

117
1.3.7.1. Strada.

Macului

Din Islaz comunal, intersectează strada Unirii(nr.105), până în teren extravilan 
Tronson 1, Lungime = 88 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 440 mp;
Tronson 2, Lungime = 159 ml; lățime(variabilă) = 5,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 1,5 ml( 0,75 ml stg. + 0,75 ml dr.) 
Suprafață = 874,5mp;

1976

67237
Domeniul public al comunei

Cosereni 
Legea 213/1998,OG 47/1997



118
1.3.7.1. Strada 

Panseluței

Din strada Bisericii(cimitir Pătrimea), până la strada Cerbului 
Tronson 1, Lungime = 109 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 872 mp;
Tronson 2, Lungime = 106 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 848 mp;
Tronson 3, Lungime = 75 ml; lățime(variabilă) = 5,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 1,5 ml( 0,75 ml stg. + 0,75 ml dr.) 
Suprafață = 412,5  mp;

1976
109077

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

119 1.3.7.1.
Strada 
Bujorului

Din strada Cerbului(nr.40), până la strada Comana(nr.19) 
Tronson 1, Lungime = 103 ml; lățime(variabilă) = 13,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml;
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.) 
Suprafață = 1390,5 mp;
Tronson 2, Lungime = 100 ml; lățime(variabilă) = 13,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml;
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.)
Suprafață = 1350mp;
Tronson 3, Lungime = 103 ml; lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 1339 mp;
Tronson 4, Lungime = 106 ml; lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 1378 mp;

1976 279151
Domeniul public al comunei

Cosereni 
Legea 213/1998,OG 47/1997

120
1.3.7.1. Strada 

Crizantemei

Din strada Cerbului(nr.56) , până în teren extravilan 
Tronson 1, Lungime = 247 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 1656 mp;
Tronson 2, Lungime = 215 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.)
Suprafață = 1720mp;
Tronson 3, Lungime = 103 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 927 mp;

1976
220098

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997



121
1.3.7.1. Strada 

Irisului

Din strada Violetei(nr.26), până la strada Poienița(nr.21) 
Lungime = 58 ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 551 mp;

1976
28184

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

122
1.3.7.1. Strada 

Lebedei

Din strada Lacului(nr.26), până la zona Bulala 
Lungime = 81 ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 486 mp;

1976
24589

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

123
1.3.7.1. Strada 

Carpenului

Din strada Morii(nr.14), până la strada Grădiniței(nr.61) 
Lungime = 85 ml; lățime(variabilă) = 8,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 722,5 mp;

1976
36956

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

124
1.3.7.1. Strada 

Gutuiului

Din strada Morii(nr.4), până la strada Grădiniței(nr.53) 
Lungime = 65 ml; lățime(variabilă) = 5,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1,5 ml( 0,75 ml stg. + 0,75 ml dr.) 
Suprafață = 357,5 mp;

1976
18286

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

125
1.3.7.1. Strada 

Frasinului

Din strada Linia Mare(nr.40), până la strada Morii(nr.1) 
Lungime = 92 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 828 mp;

1976
43352

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

126
1.3.7.1. Strada 

Garoafei

Din strada Linia Mare(nr.12), până la strada Grădiniței(nr.15) 
Lungime = 162 ml; lățime(variabilă) = 7,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3,5 ml( 1,75 ml stg. + 1,75 ml dr.) 
Suprafață = 1215 mp;

1976
62147

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

127
1.3.7.1. Strada 

Arţarului

Din strada Calea Bucuresti(DN2,nr.46), până la strada Linia Mare(nr.21) 
Tronson 1, Lungime = 62 ml; lățime(variabilă) = 9,5ml, din care: drum pietruit = 5 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 589 mp;
Tronson 2, Lungime = 99 ml; lățime(variabilă) = 13,5ml, din care: drum pietruit = 8 ml; 
Zonă de siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.)
Suprafață = 1336,5 mp;

1976
98489

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

128
1.3.7.1. Strada 

Prunului

Din strada Linia Mică(24), până la strada Linia Mare(nr.41) 
Lungime = 82 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață = 574 mp;

1976
29360

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997



129
1.3.7.1. Strada 

Daliei

Din strada Calea Bucuresti(DN2, nr.78), până la strada Linia Mică(nr.43) 
Lungime = 83 ml; lățime(variabilă) = 13 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml(2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 1079 mp;

1976
55191

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

130
1.3.7.1. Strada 

Crăiţei

Din strada Tineretului(nr.48), până la magazie cereale(fost CAP) 
Lungime = 201ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 1206 mp;

1976
61687

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

131
1.3.7.1. Strada 

Hortensiei

Din strada Nufărului, până la strada Crăiței 
Lungime = 176 ml; lățime(variabilă) = 4,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 0,5 ml( 0,25 ml stg. + 0,25 ml dr.) 
Suprafață = 792 mp;

1976
40511

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

132
1.3.7.1. Strada 

Nufărului

Din strada Perilor(nr.47), până la strada Tineretului(nr.64) 
Lungime =504  ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 3024 mp;

1976
154678

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

133
1.3.7.1. Strada 

Fagului

Din strada Stadionului, până la strada Crinului(nr.9) 
Lungime = 416 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață =2912  mp;

1976
148949

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

134
1.3.7.1. Strada 

Socului

Din strada Fagului,până în teren extravilan 
Lungime = 334 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 1670 mp;

1976
85421

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

135
1.3.7.1. Strada 

Pinului

Din strada Fagului, până în teren extravilan 
Lungime = 139 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 695 mp;

1976
35549

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

136
1.3.7.1. Strada 

Inului

Din strada Eroilor(nr.15), până la strada Zambilei 
Lungime = 44 ml; lățime(variabilă) = 4 ml, din care: drum pietruit = 3 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 176 mp;

1976
9002

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

137
1.3.7.1. Strada 

Grâului

Din strada Stadionului(nr.14), 
Lungime = 65 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 715 mp;

1976
36572

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997



138
1.3.7.1. Intrarea 

Stadionului

Din strada Stadionului(nr.10), 
Lungime = 50 ml; lățime(variabilă) = 11 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 550 mp;

1976
28133

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

139
1.3.7.1. Intrarea 

Ambroziei

Din strada Unirii(nr.16) 
Lungime = 38 ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 228 mp;

1976
11662

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

140
1.3.7.1. Intrarea 

Sârbeni

Din strada Grădiniței(nr.32), până la strada Sârbeni(nr.8) 
Lungime = 41 ml; lățime(variabilă) = 12,5 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 512,5 mp;

1976
26214

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

141
1.3.7.1. Intrarea 

Grădiniţei

Din strada Grădiniței(nr.10) 
Lungime = 46 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5 ml( 2,5 ml stg. + 2,5 ml dr.) 
Suprafață = 414 mp;

1976
21176

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

142
1.3.7.1. Intrarea 

Violetei

Din strada Violetei(nr.37) 
Lungime = 27 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 135 mp;

1976
6905

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

143
1.3.7.1. Intrarea 

Unirii

Din strada Unirii(nr.40) 
Lungime = 60 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 480 mp;

1976
24552

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

144
1.3.7.1. Intrarea 

Mușcatei

Din strada Salcâmilor(nr.4) 
Lungime = 68 ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 408 mp;

1976
20869

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

145
1.3.7.1. Intrarea 

Salcâmilor

Din strada Salcâmilor(nr.24) 
Lungime = 58 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml( 1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață = 406 mp;

1976
20767

Domeniul public al comunei
Cosereni 

Legea 213/1998,OG 47/1997

146
1.3.7.1. Intrarea 

Berzei

Din strada Berzei(nr.10) 
Lungime = 55 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.) 
Suprafață = 275 mp;

1976
14066
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147
1.3.7.1. Intrarea 

Pelicanului

Din strada Berzei(nr.7) 
Lungime = 43 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.)
Suprafață = 215 mp;

1976
10997
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148
1.3.7.1. Intrarea 

Brazilor

Din strada Brazilor(nr.6) până la strada Poienița(nr.28) 
Lungime = 100 ml; lățime(variabilă) = 9,5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4,5 ml( 2,25 ml stg. + 2,25 ml dr.) 
Suprafață = 950 mp;

1976
48592
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149
1.3.7.1. Intrarea 

Busuiocului

Din strada Unirii(nr.28) până in strada Busuiocului(nr.15) 
Lungime = 185 ml; lățime(variabilă) = 6 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 2 ml( 1 ml stg. + 1 ml dr.) 
Suprafață = 1110 mp;

1976
56777
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150
1.3.7.1. Intrarea 

Veseliei

Din strada Veseliei(nr.6) 
Lungime = 29 ml; lățime(variabilă) = 5 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 1 ml( 0,5 ml stg. + 0,5 ml dr.)
Suprafață = 145 mp;

1976
7417
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151
1.3.7.1. Intrarea 

Livezilor

Din strada Spicului(nr.40), pâna la strada Livezilor(nr.11) 
Lungime = 42 ml; lățime(variabilă) = 9 ml, din care: drum pietruit = 5 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. +2 ml dr.) 
Suprafață = 378 mp;

1976
19335
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152
1.3.7.1. Intrarea 

Dudului

Din strada Dudului(nr.8) 
Lungime = 36 ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 288 mp;

1976
14731
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153
1.3.7.1. Intrarea 

Tineretului

Din strada Tineretului(nr.28) 
Lungime = 60 ml; lățime(variabilă) = 11,5 ml, din care: drum pietruit = 6 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 5,5 ml( 2,75 ml stg. + 2,75 ml dr.) 
Suprafață = 690 mp;

1976
35294
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154
1.3.7.1. Intrarea 

Plopului

Din strada Plopului(nr.8) 
Lungime = 115ml; lățime(variabilă) = 8 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 4 ml( 2 ml stg. + 2 ml dr.) 
Suprafață = 920 mp;

1976
47058
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155
1.3.7.1. Intrarea 

Castanului

Din strada Plopului(nr.17) 
Lungime = 252 ml; lățime(variabilă) = 14 ml, din care: drum pietruit = 8 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 6 ml( 3 ml stg. + 3 ml dr.) 
Suprafață = 3528mp;

1976
180457
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156
1.3.7.1. Intrarea 

Caisului

Din strada Grădiniței(nr.54)
Lungime = 45 ml; lățime(variabilă) = 7 ml, din care: drum pietruit = 4 ml; Zonă de 
siguranță si protecţie(de pământ)  = 3 ml(1,5 ml stg. + 1,5 ml dr.) 
Suprafață = 315mp;

1976
16112
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157 1.6.2.
Loc de joaca 
Poieniţa

Strada Unirii colt cu StradaPoenita, Amenajare  alei, bănci, echipamente  de joacă pentru
copii, imprejmuire gard lemn, suprafata   teren 626 mp 2017 106350
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