
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.   19  / 15 ianuarie 2019

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

DIN  DATA  DE    15 ianuarie 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   15 ianuarie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   7/09.01.2019.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri  locali în funcţie.   
 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre, contabila primariei – Iorgu Rodica 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 2 Aprobarea retelei scolare la nivelul comunei 
Coşereni pentru  anul şcolar 2019 - 2020

13 13 13 - -

2 3 Însuşirea valorii investiţiei “Modernizarea 
sistemului de iluminat public sradal, in 
comuna Coşereni, ca urmare a întocmirii 
PV de receptie la terminarea lucrărilor

13 13 13 - -

3 4 Modificare HCL 32/2018 prelungire termen  
acordare drept de folosinta teren pentru 
executare lucrări ROMGAZ

13 13 13 - -

A fost analizata cererea ROMGAZ care solicită concesionarea unei suprafeţe de 100 mp 
teren pentru amplasare transformator energie electrică. 

Cererea a fost aprobată de principiu, urmând sa se promoveze un proiect de hotărâre în 
aces sens într-o şedinţă viitoare. 

 
  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   27 decembrie 2018 ,  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 51 Aprobarea strategiei de achizitii publice si  a 
Planului estimativ al achizitiilor publice pe anul
2019

13 13 12 - 1

2 52 Aprobarea modificării unei pozitii in 
inventarul domeniului public al comunei 
Cosereni

13 13 12 - 1

3 53 Stabilirea modului de  intocmire a registrului 
agricol si a  modului de instiintare a obligaţiilor
ce revin cetăţenilor cu privire la registrul 
agricol

13 13 12 - 1

4 54 Aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 
efectuate de beneficiarii de ajutor  social 

13 13 13 - -

5 55 Aprobarea rectificării bugetului local pe 
trimestrul IV, anul 2018

13 13 13 - -

6 56 Aprobarea modificarii anexelor 1 si 2 la HCL 
6/2018  privind stabilirea salariilor de la 1 
ianuarie 2019

13 13 13 - -

7 57 Aprobarea contului de execuţie bugetară pe 
trimestrul IV/ anul 2018

13 13 13 - -

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   27 decembrie 2018 ,  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 51 Aprobarea strategiei de achizitii publice si  a 
Planului estimativ al achizitiilor publice pe anul
2019

13 13 12 - 1

2 52 Aprobarea modificării unei pozitii in 
inventarul domeniului public al comunei 
Cosereni

13 13 12 - 1

3 53 Stabilirea modului de  intocmire a registrului 
agricol si a  modului de instiintare a obligaţiilor
ce revin cetăţenilor cu privire la registrul 
agricol

13 13 12 - 1

4 54 Aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 
efectuate de beneficiarii de ajutor  social 

13 13 13 - -

5 55 Aprobarea rectificării bugetului local pe 
trimestrul IV, anul 2018

13 13 13 - -

6 56 Aprobarea modificarii anexelor 1 si 2 la HCL 
6/2018  privind stabilirea salariilor de la 1 
ianuarie 2019

13 13 13 - -

7 57 Aprobarea contului de execuţie bugetară pe 
trimestrul IV/ anul 2018

13 13 13 - -

SECRETAR   COMUNA  COŞERENI,
      NICA     DANIELA
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