
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.    /  6  martie  2019

M I N U T A
SEDINTEI  ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL COŞERENI

DIN  DATA  DE   6 martie  2019

In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 
administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  
discutiile  si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut 
loc în  data de  6 martie   2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   70/28.02.2019.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ 12 dintre cei 13 consilieri  locali în funcţie.   Lipseste nemotivat

dl. Stoean Liviu, care este plecat din localitate. 
 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre  si secretarul comunei – Nica Daniela .
           In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate  si aprobate toate  propunerile fǎcute de 
primarul comunei.  
           Cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate sunt 
consemnate în  tabelul urmǎtor : 
Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 5 Aprobarea inventarului cu terenurile ce pot fi 
atribuite in baza Legii 15/ 2003 privind 
sprijinul acordat  tinerilor pentru construcţia 
de locuinte proprietate personală

13 12 12 - -

2 6 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru concesionarea unor terenuri din 
domeniul privat al comunei Coşereni

13 12 12 - -

3 7 Modificarea unor pozitii in inventarul 
bunurilor din domeniul public

13 12 12 - -

4 8  Modificarea  HCL  39/2017 pentru prelungirea
termenului de acordare a  dreptului  de uz si 
servitute TRANSGAZ, pentru efectuare 
lucrări, pana la 31 decembrie 2019

13 12 11 - 1

5 9 Modificarea partială a unei pozitii din HCL nr. 
49/ 2018 privind reactualizarea   inventarului 
bunurilor din  domeniul  privat  al comunei

13 12 12

6 10 Modificare  partială contract  de concesiune 
încheiat cu Romtelecom SA, prin act aditional

13 12 12

7 11 Alegerea unui nou presedinte de sedintă pentru
următoarele  3 luni

13 12 12

  SECRETAR,
NICA  DANIELA



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                         primariacosereni@yahoo.com

Nr. ____/_________   2019

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDETUL IALOMIŢA
Domnului  Prefect  GIGI  PETRE 

In conformitate  cu prevederile art. 48, alin (2) si art. 115 alin (3) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 

privind administratia publicã localã, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,  vã  

înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile  adoptate  în şedinţa ordinară  a  Consiliului Local  

Coşereni ce a avut loc la data de   6  martie  2019 ,  pentru exercitarea  controlului asupra  

legalitãţii actelor  normative  adoptate:

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 5 Aprobarea inventarului cu terenurile ce pot fi 
atribuite in baza Legii 15/ 2003 privind 
sprijinul acordat  tinerilor pentru construcţia 
de locuinte proprietate personală

13 12 12 - -

2 6 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru concesionarea unor terenuri din 
domeniul privat al comunei Coşereni

13 12 12 - -

3 7 Modificarea unor pozitii in inventarul 
bunurilor din domeniul public

13 12 12 - -

4 8  Modificarea  HCL  39/2017 pentru prelungirea
termenului de acordare a  dreptului  de uz si 
servitute TRANSGAZ, pentru efectuare 
lucrări, pana la 31 decembrie 2019

13 12 11 - 1

5 9 Modificarea partială a unei pozitii din HCL nr. 
49/ 2018 privind reactualizarea   inventarului 
bunurilor din  domeniul  privat  al comunei

13 12 12 - -

6 10 Modificare  partială contract  de concesiune 
încheiat cu Romtelecom SA, prin act aditional

13 12 12 - -

7 11 Alegerea unui nou presedinte de sedintă pentru
următoarele  3 luni

13 12 12 - -

SECRETAR   COMUNA  COŞERENI,
      NICA     DANIELA

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI



 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                         primariacosereni@yahoo.com

Nr. ____/_________   2019

INSTITUŢIA  PRIMARULUI  -   COMUNA  COŞERENI
Domnului  primar   LUCIAN  TUDORACHE

In conformitate  cu prevederile art. 48, alin (2) si art. 115 alin (3) lit. a) din Legea nr. 215/

2001 privind administratia publicã localã, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

vã  înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile  adoptate  în şedinţa ordinară  a  Consiliului Local  

Coşereni ce a avut loc la data de   6 martie  2019 ,  pentru  punerea în aplicare/aducere la 

îndeplinire:

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 5 Aprobarea inventarului cu terenurile ce pot fi 
atribuite in baza Legii 15/ 2003 privind 
sprijinul acordat  tinerilor pentru construcţia 
de locuinte proprietate personală

13 12 12 - -

2 6 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru concesionarea unor terenuri din 
domeniul privat al comunei Coşereni

13 12 12 - -

3 7 Modificarea unor pozitii in inventarul 
bunurilor din domeniul public

13 12 12 - -

4 8  Modificarea  HCL  39/2017 pentru prelungirea
termenului de acordare a  dreptului  de uz si 
servitute TRANSGAZ, pentru efectuare 
lucrări, pana la 31 decembrie 2019

13 12 11 - 1

5 9 Modificarea partială a unei pozitii din HCL nr. 
49/ 2018 privind reactualizarea   inventarului 
bunurilor din  domeniul  privat  al comunei

13 12 12 - -

6 10 Modificare  partială contract  de concesiune 
încheiat cu Romtelecom SA, prin act aditional

13 12 12 - -

7 11 Alegerea unui nou presedinte de sedintă pentru
următoarele  3 luni

13 12 12 - -

SECRETAR   COMUNA  COŞERENI,
      NICA     DANIELA
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