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PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   26  septembrie  2019

In conformitate  cu prevederile  art. 138, alin. (13) din  ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ , am  procedat la întocmirea  procesului verbal  cu privire la modul de 
desfaşurare, sinteza dezbaterilor si  modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier cu privire  
propunerile/ proiectele de  hotărâre 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.

I se da cuvântul si acesta spune: „ am luat cunostinta despre adresele  transmise, insa eu nu refuz 
sa platesc utilitatile, am avut discutii cu dl primar  si prin contorizare proprie vreau sa platesc cat consum. 
mi-am asumat sa platesc instalarea unui contor  pasant. Eu nu vreau sa platesc la comun.”

D-na contabil spune ca un contor   pasant ar inregistra strict  consumul din interiorul cabinetului, dar 
pentru spatiile comune, holul , grupul sanitar  ? Doamna  contabil spune ca nici macar nu sunt sume mari 
de plata la comun, si asa este o echitate intre cele 4 cabinete.

Dl. doctor Burghelea : „ Despre gaze să se gaseasca o echitate pentru că eu am program redus”
Consilierii îî cer daca este posibil sa asigure program zilnic, ca ar fi nevoie in comuna.
Dl primar : „ Noi nu ne permitem 4 centrale.”
Dl. dr. Burghelea  : „ Eu vreau sa –mi aprobe consiliul local desfiintarea  caloriferelor”
Dl. Stoean Liviu : „ Primaria tocmai a facut  o cheltuiala si o investitie sa asigure caldura... Si dvs cu 

ce incalziti ?”
Dl. dr. Burghelea  : „ Eu incalzesc cu aer conditionat.”
Dl. primar : „si primaria va plateste curentul.”
Unii consilieri sunt de parere  ca ar trebui sa opereze hotararea de reziliere.
Dl. Burghelea : „ Dar exista un contract . Scrie cum se rezolva litigiile: in instanta”
Dl primar „Pai sa mergeti in instanta!” 
Dl. viceprimar : „Dar daca va tai curentul, ce faceti ? cum  mai desfasurati activitatea?”
Dl. Burghelea : „Eu o sa-mi platesc  datoriile acumulate, dar nu sunt de acord cu continutul actului 

aditional”
Dl. Stoean Liviu: „ S-a dat deja o hotarare. Trebuie sa o respectati cu totul.”



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 si in 
consecinta se va lua o hotarare  care va tine cont  si de  conditiile impuse celorlalte cabinete medicale, nu se 
poata sa  beneficieze doar dumnealui de conditii mai favorabile.

           
       Domnul Stoean Liviu – presedinte de sedinta propune  propune  sistarea discutiilor pe acest subiect si 
sa se treaca la problemele comunitatii. 
       Se prezinta procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”.
       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 – presedinte 
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”.
  Proiectele de hotarare sunt insotite de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  si de rapoartele
compartimentelor  de resort din cadrul aparatului  propriu al primarului. 

     Se incepe 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.
Doamna secretar informeaza ca s-a primit  adresa cu nr. 184/ 12.09.2019 privind apartenenta 
doamnei stănica la structura partidului. 

Comisia de validare  analizeaza situatia si verifica  indeplinirea celorlalte  conditii, dupa care incheie  
procesu verbal pe care il prezinta consiliului. se procedeaza la validarea mandatului dupa care urmeaza  
depunerea jurământului de  credinţă.

      Intrucat   dl. Andrei Marin al cărui mandat a încetat a fost membru al unei comisii de specialitate 
domnul primar a propus prin acelasi proiect de hotarare pe cale de consecinţă, modificarea componenţei 
Comisiei de specialitate juridică si de disciplină, sănătate şi familie, muncă si protecţie socială, protecţie 
copii şi agricultură d-na  Carmen Stănică urmând  sa ocupe  locul de  membru al acestei comisii.  
Consilierii au fost de acord. S-a adoptat Hotararea  cu nr. 40, cu un număr de 12 voturi “pentru”. 

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

dl primar prezinta proiectul de hotarare.
D-na contabil detaliază  in ce consta  rectificarea si prezinta raportul propriu de specialitate întocmit. 
Nu sunt discuţii.
A fost  adoptată Hotararea cu nr. 41, cu un număr de 13 voturi “pentru”. 

c) Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale  Coşereni - initiator primar – Tudorache Lucian
Domnul primar a prezentat  proiectul de hotarare  initiat  si referatul de motivare intocmit, avand 
la baza adresele de solicitare venite din partea Scolii Gimnaziale Cosereni. 
Au fost propusi pentru consiliul de administratie domnul consilier Durina Iulian si dl consilier 
Nica Gheorghe. 
Pentru comisia de evaluare si  asigurare acalitatii  in invatamant ca reprezentant al  consiliului 
local a fost propus dl Toma Anton. 

Se supune la vot si  se adopta Hotararea cu nr. 42 cu un număr de 13 voturi “pentru”. 



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.
Consiliul local a fost informat despre solicitarile de aderare la acordul   de audit a comunelor 
Bărbulesti si a comunei Dridu, drept consecinta celelalte  UAT –uri partenere trebuie sa-si 
exprime acordul. Totodata a fost prezentata metodologia actualizata de estimare a contribuţiilor pe
baza costurilor  detaliate  pentru desfăsurarea  activităţii de audit public intern  prin cooperare în 
cadrul Asociatiei de dezvoltare  intercomunitară Ialomiţa. 
După prezentarea de catre domnul primar a propunerii de aprobare a continutului actului aditional,
domnul Toma Anton in calitate de presedinte de sedinţă supune la vot. 
D-na Stănică  se abtine pe motiv ca nu cunoaste continutul acordului cadru. De asemenea se abţine
dl. Durină Iulian pentru motive personale, si dl. Anghel Ion , deoarece consideră că numărul de 
posturi este  supradimensionat.
Ceilalţi 10 consilieri în funcţie prezenti au votat „pentru”. 
A fost adoptata Hotararea cu nr. 43.

e) proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  organigramei si statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Cosereni - initiator primar – Tudorache Lucian ;
Dl primar da citire   proiectului de hotarare, dupa  care d-na  secretar  face unele  precizari in 
sensul ca  pe de o parte era necesara  aceasta  modificare fiind impusa de  codul administrativ care 
instituie obligativitatea creerii postului de  consilier cu achiziţiile publice expres, iar denumirea 
secretarului unitatii administrativ teritoriale se schimba in secretar general al UAT. 
Pe de alta  parte domnul primar informeaza ca au mai fost vacantate doua posturi de curand unul 
de  functionar  public , deoarece dl. Tanase Gheorghe  a solicitat pensionarea la limita de varsta, 
post ce va ramane vacant, si un post de natura  contractuala ocupat de  dl Cazacu Andrei   care de 
asemenea a implinit conditiile de varsta si vechime poentru pensionare, post pe care l-a  propus 
spre desfiintare , in locul acestuia  a propus infiintare post  de consilier personal al primarului. 
Dl primar  mai face o precizare in cadrul sedintei ca ar dori sa restructureze  postul de referent  la 
caminul cultural, intrucat   ocupantul  postului  nu justifica activitatea  si  programul, refuza sa 
preia alte sarcini, isi face programul cum considera de cuviinta, a refuzat sa semneze fisa postului, 
nu-si aduce aportul  si nu sprijina  organizarea  evenimentelor culturale,  nu se ocupa  cum ar 
trebui de administrarea caminului cultural. 
D-na Stanica considera ca are activitate, de cate ori a avut activitati si a fost invitat ne-a 
reprezentat.
Dl. primar – „ E doar   cu dansurile cu grupele de copii mai mici, pe cei mari nu ii mai pregateste, 
ori eu consider ca nu doar in programul de dansuri consta activitatea dumnealui. Asa cum si 
ceilalti angajati  au activitati in plus,  nu pot sa-i incarc pe unii prea mult  si unii sa stea mai mult 
degeaba, orice i-am propus a refuzat... As vrea sa stiu care e parerea dumneavoastra.”
Dl. Radu spune ca  el asa a fost  intotdeauna. 
Dl. Anghel spune ca a propus  sa ocupam post de  inspector la recuperari debite. 
Dl. primar informeaza ca deoacamdata se va organiza pentru ocuparea postului la registru agricol.
Se supune la vot aceasta propunere de restructurare a postului de referent camin cultural. Au fost 
numarate 6 voturi pentru, 5 voturi impotriva si 2 abtineri. 
Se  revine la discutia privind   propunerea  de modificare a  organigramei cu numarul maxim de 
posturi  si cu propunerile facute  de primar initial. 
Se supune  la vot. Au fost numarate 11 voturi „pentru”. Se abtine dl. Durină Iulian si dl. Anghel 
Ion.
A fost adoptată  Hotararea   nr. 44.



f) In continuare se procedeaza la propunerea  de alegere a unui nou  presedinte de sedinţă pentru 
următoarele 3 luni. 
Dl. Militaru îl propune pe dl. Anton Toma, care nu a îndeplinit  această functie în acest  mandat.
Ceilalti consilieri  admit  propunerea, iar în urma votului au fost inregistrate   12 voturi “pentru”. 
Dl. Radu Ion este impotrivă.  A fost  adoptata Hotărârea cu nr. 45. 

In continuarea şedintei   se  procedează la prezentarea raportului Curtii de Conturi referitor la 
misiunea de audit desfasurata in perioada  iunie – iulie 2019 la Primăria Cosereni, cu abaterile înregistrate
atat la Primarie căt si la Scoală, precum si masurile si termenele dispuse. 

             Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local.

La rubrica „Discuţii diverse”  domnul Anghel are  de ridicat mai multe probleme si anume:
1 – „Sa votati urgentarea scoaterii la  concurs postul de inspector recuperari  debite.
2 – vreau sa stiu daca cei care vand produse la sosea  au certificat de producator, daca a verificat 

dl. vice
3 -  as vrea sa ma adresez catre viceprimar si secretar, sa se faca adrese catre cei care ocupa  

domeniul public al comunei cu materiale de constructii si nu platesc niciun ban la Primarie
4 – cu piata am zis  sa continuam sa incasam, a incasat cineva ceva? Cei care stau pe marginea 

soselei, a dat cineva dispozitie ca e piata la sosea ? Am zis ca vand  doar cei care stau acolo si vand in 
fata portii.”

Dl. primar spuna ca plateste peste  5000 lei pe an la primărie.
Dl. Durina Iulian  spune că atunci când era angajat mergea  pe teren la încasat, acum nu merge  

nimeni...
Dl. Stoean Liviu – eu propun sa se urgenteze cu camerele de luat vederi. Poate  se mai  linistesc 

tinerii cu masinile. Sunt pericol public. Se stopeaza si alte fapte, cu distrugerile...
Dl. primar:  Saptamana trecuta am facut achizitia. Luna viitoare aprobam  proiectul.
Dl. Durina Iulian întreaba dacă s-a dat vreo amenda cu gunoaiele. 
Dl. viceprimar raspunde ca da.
Dupa epuizarea discuţiilor dl  Toma  Anton  - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  

şedintei  ordinare de astǎzi, 26  septembrie 2019.  

PREŞEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   STOEAN    LIVIU

Intocmit  de 

SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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