
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.    240  / 26.09.2019

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

DIN  DATA  DE   26 septembrie  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  26  septembrie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   140/ 20.09.2019.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie. De asemenea este prezenta 

d-na Stanică Carmen, membru supleant PSD, ce urmează a fi validată în functia de consilier 
local pe locul devenit vacant pe lista Partidului Social Democrat. 

Participă la sedinta primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de 
hotărâre , secretarul comunei –d-na Nica Daniela si d-na  Iorgu Rodica – sef birou financiar 
contabil.

Mai  participă la sedinta  dl. Burghelea Sergiu – reprezentant al CMI Dr Burghelea – 
cabinet medical  stomatologic  ce are concesionat un spatiu in incinta dispensarului medical 
uman, pentrru care în sedinta anterioara  s-a  luat hotărârea rezilierii contractului în cazul în 
care nu  achita  restantele cu privire la plata utilităţilor si nu semneaza actul aditional în 
conformitate cu HCL nr. 28/ 2018.

După mai multe discuţii  cu membrii consiliului local si reprezentantii Primăriei, dl. 
Burghelea Sergiu si-a luat angajamentul ca o sa-si plătească datoriile, insă a precizat ca  nu este
de acord cu unele clauze  care sunt prevăzute ca şi obligaţii in actul adiţional. 

D-na secretar i-a recomandat să facă o solicitare scrisa cu propunerile sale   catre consiliul local. 
            Şedinţa ordinară a fost convocată în temeiul art. 196, alin. (1) din  Ordonanta de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ  pentru a se analiza proiectele de 
hotărâre  iniţiate, după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind validarea doamnei Carmen Stănică - supleantul pe lista PSD 
în funcţia de  consilier local în cadrul  Consiliului Local Coşereni, depunerea 
jurământului de  credinţă şi modificarea componenţei Comisiei de specialitate juridică si 
de disciplină, sănătate şi familie, muncă si protecţie socială, protecţie copii şi agricultură 
– iniţiator – primar Lucian Tudorache;

b) proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul III, anul 2019 - 
iniţiator – primar Lucian Tudorache;

c) Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale  Coşereni - initiator primar – Tudorache Lucian

d) proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr.2/2019 la Acordul de 
cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 
20.12.2018 modificat și completat prin Actul adițional nr.1/2019 - iniţiator primar  – 
Tudorache Lucian;

e) proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  organigramei si statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cosereni - initiator primar – 
Tudorache Lucian ;

f) alegerea presedintelui de sedinţă pentru următoarele 3 luni;
g) prezentarea raportului Curtii de Conturi referitor la misiunea de audit desfasurata in 

perioada  iunie – iulie 2019 la Primăria Cosereni.



       Ordinea de zi a fost adusa la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 
Domnul primar – Tudorache Lucian, da citire  ordinii de zi, după care, dl. Stoean Liviu – 
presedintye de sedinta o supune la vot consiliului local. Dl. Anghel Ion este împotriva ordinii de 
zi, respectiv nu este de acord cu prezentarea raportului Curtii de Conturi, intrucât nu a fost 
inaintat comisiilor de specialitate. Ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi “pentru” si un vot 
“împotrivă”.
           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 40 validarea doamnei Carmen Stănică - supleantul
pe lista PSD în funcţia de  consilier local în 
cadrul  Consiliului Local Coşereni, depunerea 
jurământului de  credinţă şi modificarea 
componenţei Comisiei de specialitate juridică si
de disciplină, sănătate şi familie, muncă si 
protecţie socială, protecţie copii şi agricultură

12 12 12 - -

2 41 rectificarea bugetului local pe trimestrul III, 
anul 2019

13 13 13 - -

3 42 desemnarea reprezentantilor Consiliului local 
în Consiliul de administratie al Scolii 
Gimnaziale  Coşereni

13 13 13 - -

4 43 aprobarea Actului adițional nr.2/2019 la 
Acordul de cooperare privind organizarea și 
exercitarea funcției de audit public intern 
nr.235 din 20.12.2018 modificat și completat 
prin Actul adițional nr.1/2019

13 13 11 - 2

5 44 aprobarea modificarii  organigramei si statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cosereni

13 13 11 - 2

6 45 alegerea d-lui Toma Anton  presedinte de 
sedinţă pentru următoarele 3 luni

13 13 12 1 -

       S-a prezentat  raportul Curtii de Conturi referitor la misiunea de audit desfasurata in 
perioada  iunie – iulie 2019 asupra conturilor  anuale de execuţie bugetară pe anul 2018  UAT –
comuna Cosereni şi Decizia  nr. 21/ 2019 privind masurile dispuse pentru  pentru înlăturarea 
deficienţelor constatate.
       Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local.

Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe site-ul 
instituţiei la adresa : www.primariacosereni.ro.

  SECRETAR,
NICA  DANIELA

http://www.primariacosereni.ro/
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