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PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI  ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN    6 martie  2019

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 70/ 28.02.2019.
Se constată prezenta. Sunt  prezenti  la şedintă  12  din   cei 13 consilieri   locali în funcţie.  Lipseste 

domnul consilier Stoean Liviu, care este plecat din localitate.  Sedinta este legal constituitǎ şi se poate 
desfǎşura. 

Participă la sedinta  primarul si secretarul comunei. 
Doamna Radu Stefana -  presedinte de sedintă, dă cuvântul d-nei secretar pentru a prezenta procesul 

verbal al sedintei precedente. 
D-na secretar  prezintǎ procesul verbal de la şedinta din 16 ianuarie 2019, dupa care se supune la vot. 

Se numără 12 voturi ”pentru”.
Dl primar prezinta ordinea de zi stabilită anterior, după  întrunirea comisiilor de specialitate din data 

de 28 februarie 2019:
a) Aprobarea inventarului  cu terenurile  ce pot fi  atribuite în baza Legii nr. 15/ 2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construcţie de locuinţe personale;
b) Constituire comisie  evaluare oferte pentru concesionare terenuri din domeniul  privat al 

comunei Cosereni;
c) Modificarea unor poziţii din  domeniul public al comunei Cosereni;
d) Modificarea partiala a HCL nr. 39/2017 pentru prelungirea termenului de acordare a dreptului 

de uz si servitute  către TRANSGAZ;
e) Alegerea unui nou presedinte de şedinţă.

după care  propune  completarea acesteia cu o problemă ce comportă urgență  si anume  modificarea 
unei pozitii din inventarul domeniului privat si anume suprafata terenului concesionat catre Romtelecom si ca 
urmare a acestei modificări , încheierea unui act aditional la contractul de concesiune pentru înscrierea 
suprafetei corecte, astfel cum a rezultat la măsurători. 

Ordinea de zi este aprobată cu 12 voturi ”pentru”. 
Se trece la dezbateri:

1. Se propune aprobarea inventarului cu terenurile ce pot fi atribuite în baza legii 15/ 2003 privind 
sprijinul acordat  tinerilor pentru construcţia de locuinte - initiator primar Tudorache Lucian .

Domnul primar  prezinta  proiectul de hotărâre cu  propunerile  pentru  terenurile ce pot fi atribuite  
tinerilor care îndeplinesc cerintele Legii nr. 15/2003. 

Domnul Anghel îon solicita  sa se informeze consiliul local cu privire la terenurile  intravilane  care mai 
sunt de retrocedat. 

Dl primar  spune  ca au fost analizate  cererile si  le-au fost propuse alte amplasamente. Unii au acceptat , 
altii au  refuzat amplasamentul. Vom prezenta situatia la sedinta urmatoare.

Dupa prezentare se supune la vot. Au fost întrunite 12 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 5/ 2019.

2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru  verificarea ofertelor depuse în vederea  
concesionarii unor terenuri din domeniul privat sau constituirea dreptului de superficie. 



Dl primar prezinta proiectul de hotarare  si  informeaza ca  in afara terenurilor  care pot fi atribuite   
gratuit în baza legii nr. 15/2003 celelalte  loturi de teren vor  fi  concesionate  prin licitatie  publică  cu 
plata redeventei asa cum au fost  concesionate si alte  loturi.
Prezinta   nominalizarea făcuta pentru comisie si solicită acordul. 
Secretarul comunei spune  că ar trebui făcute  nominalizari si pentru supleanţi, în cazul în care unii 
membri ai comisiei  nu pot participa  la momentul respectiv la lucrările comisiei sa fie înlocuiţi. 

Dl Radu  Ion îl propune pe dl. Anghel. Dl. Anghel refuză  nominalizarea. 
D-na Radu Stefana  îi propune pe d-nii Durină Iulian şi pe dl. Militaru Constantin membri supleanţi. 
Supuse la vot,  propunerile au fost aprobate  cu unanimitate de voturi.
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 6. 

3. In continuare se ia în discutie proiectul de  hotarare privind modificarea  partiala două pozitii din 
inventarul domeniului public al comunei Cosereni.
Dl primar prezinta  proiectul cu privire la modificarea pozitiei 32 – Scoala Gimanziala si pozitia 34 – 

Gradinita.
Informeaza ca este necesara  actualizarea  documentatiilor de carte funciară  pentru obtinerea autorizaţiei 

de securitate la incendiu si au fost semnalate  niste neconcordante.  
D-na secretar informeaza in ce consta modificarea la pozitiile amintite. S-a constatat ca anumite cladiri 

anexă edificate ulterior  nu sunt incluse în inventar si ca atare  ele  trebuie evidenţiate in inventar. 
După prezentare se supune la vot. 
Au fost  exprimate 12 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 7/ 2019.

4. Se trece mai departe la propunerea privind modificarea  partială a   HCL  nr. 39/2017 pentru 
prelungirea dreptului  de uz si servitute TRANSGAZ pana la 31 decembrie 2019.
Domnul primar informează că prin adresa cu nr. DRFT 1992/ 14.01.2019, SNTGN TRANSGAZ SA 

MEDIAŞ  solicită prelungirea termenului în care se acorda   drept de uz si servitute  pe terenul comunei 
Coşereni, situat în T18, P 50, cu categoria de folosintă pasune, pe durata derulării proiectului tehnic « Lucrări 
de punere în siguranţă traversare aeriană râu Ialomiţa cu conducta DN 800 Coşereni – Cuplare Inel Bucureşti, 
zona Coşereni »,  în cursul anului 2019.

Dl Anghel propune sa se prelungească pe  2 ani, sa nu mai modificăm mereu.
D-na secretar precizează că in solicitarea adresata Consiliului Local, SNTGN Trasgaz solicită 

prelungirea termenului în cursul anului 2019 . 
Se supune la vot. Au fost exprimate 11 voturi „pentru”. Se abţine dl. Anghel Ion.
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 8/ 2019.

5. Mai departe  se  prezinta de către dl. Primar necesitatea modificarii unei  pozitii din inventarul 
domeniului privat al comunei Cosereni si anume a pozitiei  nr. 4 din anexa la HCL nr. 49/ 28.11.2018 
privind modificarea  si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  al comunei 
Coşereni, unde figurează :Teren intravilan,  situat pe str. Calea Bucuresti, nr. 79 A, lot nr. 2, în  sensul 
că la coloana 4 „Suprafata terenului ” va fi înscrisă  suprafata de 564 mp astfel cum a fost determinată 
prin măsurătoare efectuată de  persoană autorizată,  în loc de 615 mp căt era mentionată in contract si 
in hotararea nr. 49/2018.



 Terenul face obiectul contractului de concesiune  către  Romtelecom SA aceasta  suprafaţă  de teren fiind 
aferenta clădirii pe care acestia o au în proprietate, unde sunt instalate echipamentele  pentru telecomunicatii, 
iar ei au solicitat  eliberarea documentelor în vederea intabularii dreptului de proprietate si s-a constatat 
diferenta de teren, desi acesta este împrejmuit. 

S-a supus la vot si s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
A  fost adoptată Hotărârea cu nr. 9/ 2019.

6. Se continuă sedinta cu propunerea de modificare prin act aditional, a contractului de concesiune  cu nr.
634/ 2000 încheiat pentru terenul  aferent cladirii ce constituie  proprietatea Romtelecom, ca urmare a 
modificarii suprafetei de teren astfel cum a rezultat din măsuratoare. 

Dl primar prezinta proiectul de hotarâre astfel cum a fost elaborat si expunerea de motive ce conduc la 
aceasta modificare.

D-na secretar vine în completare si precizeaza ca analizând  documentaia înantata de societatea 
împuternicită pentru aceste demersuri, respectiv SC Appraisals and Consulting Division SRL , s-a constatat 
că   prin Hotărârea AGA din 12.08.2014  s-a  modificat denumirea din  „Romtelecom S.A.”  în  „Telekom 
Romania Communications S.A.”, ca atare se va modifica  si cap. I referitor la partile contractante. 

După încheierea discuţiilor,  d-na Radu  Stefana – preşedinte de sedinţă  supune la vot propunerea de 
modificare a contractului de concesiune. 

Au  fost exprimate 12 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 10/ 2019.

7. La final se propune alegerea unui  nou  presedinte de sedintă  pentru următoarele 3 luni.
 D-na Radu il propune pe domnul consilier  Stoean Ion să preia această funcţie. 
 Propunerea este insusită si aprobată cu unanimitate de voturi, făra obiecţii.
A fost adoptată Hotărârea cu nr. 11/ 2019.

Sedinta  continuă cu discuţii diverse.
Dl Durină Nicolae reaminteste despre importanţa infiinţarii trecerii de pietoni. 
Dl. Primar spune  ca trebuie sa facem un proiect pentru zebră.
Dl. Anghel solicita sa fie prezentată situaţia celor care au datorii la bugetul local.
Dl. Anton Constantin semnalează  faptul ca de la Farmacie, pe DN nu fucntionează iluminatul stradal. 
Dl viceprimar raspunde ca a fost sesizata firma de mentenanţa, dar nu au  venit pâna la acest moment. 
Doamna   consilier Radu Stefana,   în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  

şedinţei  de  astazi, 6 martie  2019. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     RADU STEFANA

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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