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PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   27 noiembrie 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   27 noiembrie 2019.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 163/ 21.11.2019.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ   toţi  cei 13  consilieri  locali în functie. 
Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de hotărâre , 

secretarul general al comunei –d-na Nica Daniela si d-na  Iorgu Rodica – sef birou financiar contabil.
            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  rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019 - iniţiator – 
primar Lucian Tudorache;

b) proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului de drept – dl. Lucian Tudorache – 
primarul comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea 
Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași - iniţiator – primar Lucian 
Tudorache;

 Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 
            Proiectele de hotărâre au fost analizate şi avizate în sedinţa comisiilor de specialitate  din data de 
21 noiembrie 2019. Ele sunt însoţite de asemenea  de  rapoartele de specialitate ale personalului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşereni. 
            Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care, dl. Toma Anton – 
presedinte de sedinta o supune la vot consiliului local. 
           Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru” .

         Se trece la dezbaterea fiecărui punct, după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019 - iniţiator – 
primar Lucian Tudorache prin care se propune   utilizarea  sumei de 115.000 lei din excedentul
bugetar al anilor precedenţi ca sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru 
realizarea următoarelor  investiţii:

- „Modernizare si extindere sistem iluminat public în comuna Coşereni” – 25.000 lei;
- „Expertiza drumuri, Studiu Geo, Ridicare topo- Modernizare străzi comunale” – 50.000 lei;



- „Expertiza, SF,PT, constructie Piaţa Agroalimentară” în comuna Coşereni – 40.000 lei;

       Dl primar dă citire   proiectului  de hotărâre, după care da cuvântul doamnei Iorgu Rodica pentru a  
prezenta raportul de specialitate  si   justificarea necesităţii rectificarii bugetului  local. 
       Dl. Anghel Ion întreabă  de ce mai facem studii pentru drumuri daca suntem în proces  de 
implementare cu  proiectul de apă si canal. Acestea când  sunt gata ?”
       Dl. primar : “In primăvară începe licitatia.”
       Dl. Anghel Ion: “ Să nu mai investiţi în ceva ce nu aveţi nicio garanţie. Sa terminăm cu ce am 
început. Apa nu se terrmina in 6 ani…”
       Dl. primar : “ Eu am garantie 90%  pentru drumuri  si am interes sa semnez contractul de finanţare, 
apoi se poate face si intr-un an. Dar  trebuie facute aceste documentatii. Studiul topo si studiul geo o să le 
folosim  şi la canalizare.”
        Dl. Radu Ion: “ Si cu iluminatul nu s-a facut lucrarea anul trecut  ?”
        Dl. primar Tudorache : “Nu s-a facut în totalitate. S-a pus doar  cablul, dar  mai trebuie  niste lămpi.”

După discuţii se supune la vot .
Au fost exprimate 13 voturi “pentru”. A fost adoptată Hotărărea  nr. 52.

a) proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului de drept – dl. Lucian Tudorache – 
primarul comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea 
Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași - iniţiator – primar Lucian 
Tudorache.

     D-na secretar aduce la cunostintă  prevederile art. 132  din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ unde se precizează referitor la reprezentarea în asociaţiile de 

dezvoltare  intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali: “Comunele, oraşele şi 

municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor

de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor 

regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de 

reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale 

viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane 

din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii 

publice de interes local.”

 Dl primar informează ca nu deleagă  pe altcineva,  va reprezenta personal interesele comunei in 

ceea ce priveste asocierea în cadrul ADI Ecoaqua. 

Dl. Toma Anton – presedinte de sedinta supune la vot propunerea. Au fost exprimate 13 voturi 
pentru . A fost adoptată Hotărărea  nr. 53.

       A fost  comunicată adresa  cu nr. 3796/21.11.2019  prin care Cabinet avocat Vişan Apostol solicita   
Consiliului Local Coşereni  revocarea HCL nr. 51/31.10.2019 prin care s-a aprobat  revocarea  HCL  nr. 
26/ 27.06.2019 privind concesionarea prin încredintare directă a terenului  din domeniul privat  al UAT 
Cosereni, adică repunerea în situaţia anterioară  de a i se concesiona în mod direct. Intrucât până la 
această  dată  nu au fost  identificatre  alte  motive, argumente sau dovezi, consiliul local nu poate  da curs
acestei solicitări, rămânând  în aşteptarea deciziei instanţei.



       Discutii diverse
            Dl Anghel solicita  raspuns  la  solicitarea din sedinta anterioara. 

D-na secretar il informeaza ca incasarile de la piata au fost de 164 lei, iar d-na contabil ii 
comunica  nivelul cheltuielilor  cu utilajele, pentru toatre lucrarile efectuate care a fost de 20.000 lei.
           In continuare  domnul Anghel Ion doreste sa se consemneze următoarele întrebări şi sa primeasca 
răspuns din partea primarului:

1. Ce demersuri s-au intreprins pentru cele 6,59 ha ?
2. Ce demersuri s-au făcut  pentru calea de acces la fosta clădire a CAP ?
3. Ce venituri s-au obţinut pentru cele  5 ha ale fostei bălţi  Pârloage ?
4. Dacă s-au intreprins   demersuri pentru pentru  schimbarea  destinatiei la obor cu târg   

saptămânal. 
5. Dacă masina instituţiei mai are si alt  loc de parcare decât curtea  Primăriei ?

        Dl. Stoian Liviu : „ La groapa de gunoi  spre Sintesti a ramas doar scheletul, dacă  nu facem  ceva să 
le luăm de acolo vor dispărea si mai am o propunere pentru un giratoriu aici in intersectie  sa facem 
demersuri la CNADNR.”
       D-na Radu Stefania : „ As vrea sa va propun să  schimbati steagurile că se apropie  1 decembrie si vă 
mai sesizez faptul că  str. Eroilor   arată   de groază.”
      Dl.  Anton Constantin  întreaba: „ Pe Str.  Mărului  nu se ia nicio măsură ca  nu se poate merge decât  
cu cismele, sunt gropi. As vrea să gasim o soluţie  să nu mai stea apa pe stradă, trebuie făcut un şant. 

La finalul discuţiilor  dl. Toma  Anton - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  
ordinare de astǎzi,   27  noiembrie  2019.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   TOMA  ANTON 

Intocmit  de 

Secretarul  general al comunei  Coşereni

NICA  DANIELA
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