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In conformitate  cu prevederile art. 138, alin.(13) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019
privind Codul administrativ am  procedat la întocmirea  procesului verbal  cu privire la modul de 
desfaşurare,  propunerile,  discutiile, cvorumul, modul în care s-a votat  si hotararile  adoptate de Consiliul
local Coşereni, în sedinta  extraordinarǎ, ce a avut loc în  data de  4 octombrie  2019.

Şedinţa  extraordinară a fost convocată de îndată, în temeiul art. 196, alin. (4) din  Ordonanta de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ, în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   142/ 
20.09.2019  pentru a analiza proiectul de hotarare  privind  aprobarea  implementării proiectului de 
investiţii  ”Modernizare stadion nr. 2 Coşereni” prin accesarea Măsurii M7/6B – Infrastructura în 
teritoriul GAL NAPARIS  pentru înnoirea satului,  SubMăsura 19.2 Programul Național de Dezvoltare 
Rurală-PNDR , precum si principalii indicatori tehnico economici. 

 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  toti cei  13 consilieri  locali în functie. 
             In cadrul şedinţei extraordinare   a  fost  analizat proiectul de hotărâre si documentatia aferentă 
privind studiul de fezabilitate si  proiectul tehnic.
            Intrucât în luna mai a anului 2019 a mai fost analizata oportunitatea si necesitatea realizarii acestei
investitii si s-a adoptat o hotarare  in acest sens, s-a constatat ca  aceasta nu respecta intocmai formatul 
prevazut  de legislaţia aferenta si ghidul solicitantului, astfel a fost  redactat proiectul de hotarare in 
conformitate cu normele in  vigoare si s-a propus abrogarea Hotararii  nr. 20/ 17 mai 2019  privind  
aprobarea  instrumentării si implementării proiectului de investiţii  ”Modernizare stadion nr. 2 Coşereni” .
            După analiză, presedintele de sedinta, dl. Toma Anton , supune la vot  consiliului local aprobarea 
proiectului de hotărâre. 

Au fost exprimate 12 voturi „pentru”. Se abţine dl. Anghel Ion, pe considerentul că proiectul este 
incomplet fara pista de alergare. 

A fost adoptată Hotararea cu nr. 46.
Nu au fost analizate cereri de competenţa consiliului local.
Dl Toma Anton  - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  extraordinare de 

astǎzi,   4  octombrie  2019.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   TOMA  ANTON 
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