
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI

             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.   331/ 30 decembrie 2019

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   30 decembrie 2019

In conformitate  cu prevederile  art. 138, alin. (13) din  Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/
2019  privind 

inistrativ, 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   30 decembrie 2019.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 181/ 24.12.2019.   
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:

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

 proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare  pe trimestrul IV, anul 2019 - iniţiator – 
primar Lucian Tudorache;

 proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2020- iniţiator – primar 
Lucian Tudorache;

 proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate   de beneficiarii Legii 
416/2001 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

 proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de achiziţii publice si a Planului estimativ al 
achizitiilor publice directe pentru anul 2020- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

 proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei   Coşereni, pentru anul 
scolar 2020-2021- initiator primar – Tudorache Lucian

 proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizatie comunei Cosereni către GAL NAPARIS  pentru 
anul 2019- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

 proiect de hotărâre privind  alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru următoarele 3 luni - 
initiator primar – Tudorache Lucian.

 Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 
            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” .
           In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate  si aprobate toate  propunerile fǎcute de primarul 
comunei.
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            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” .
            Proiectele de hotărâre au fost analizate şi avizate în sedinţa comisiilor de specialitate  din data de 
23 decembrie 2019. Ele sunt însoţite de asemenea  de  rapoartele de specialitate ale personalului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşereni. 
           In sedintă este prezent  domnul Dumitrache Ion, presedintele Asociatiei Club Sportiv Viitorul 
Ialomiţa care doreste  să  facă o informare asupra activităţii  clubului sportiv pentru anul 2019 si totodata  
are o solicitare de adresat   domnului primar  si consiliului  local.   
          Domnul presedinte de şedinţă  îi dă cuvântul.
          Dl. Ion Dumitrache informează că se declara  multumit  si chiar mândru de rezultatele pe care le-a 
avut în cursul anului 2019  cu  echipele de fotbal   formate  pe grupe  de vârstă  la  competitiile  la care au 
participat si prezintă  premiile si cupele obţinute.  Este  optimist în ceea ce priveste  potentialul şi 
progresul acestor  copii, multumeste  primarului si consiliului  local pentru suportul acordat si  isi doreste  
să  i se acorde  în continuare sprijinul  pentru  sustinerea activităţii. In acest  sens  face  precizarea că ar 
trebui rezolvată  problema toaletelor si  că are in plan amenajarea unui teren sintetic. Solicita in acest  
scop de la consiliul local indicarea unei locatii  potrivite, în  vecinătate sau apropiere de actualul teren, 
pentru ca are o promisiune  de a  amenaja  gazonul care ar costa în jur de 50 000 euro, prin donatie de la 
un alt club sportiv. 
      Domnul primar  informează  că  nu mai este  teren disponibil acolo, dar mai avem în alte locaţii unde 
ar putea fi amenajat.  Altă soluţie ar fi să  se achizitioneze  de la proprietarii din zonă. 
       Presedintele clubului spune că  trebuie sa fie  in locatia  aceea unde functionează acum. In plus, 
consideră ca ar trebui  încuiat  sau  păzit accesul pentru că vin alţi tineri, in afara  programului de 
antrenament, dezorganizat si distrug. S-a întâmplat în cursul anului  de două  ori  să se distrugă  terenul, ceea ce
a  necesitat  costuri destul de mari. 
        Domnul primar  spune că  nu poate îngrădi accesul celorlati tineri  din comună, doar că trebuie  să  avem  grijă 
cu cei care nu sunt  civilizaţi. Cunoastem cazuri  care au actionat  la distrugere intentionat. Acum am instalat si 
sitem de supraveghere video si sperăm  să  stopăm asemenea fenomene. 

       In încheiere, domnul  primar  si domnii consilieri îsi exprimă disponibilitatea de a sprijini  în 
continuare  activitatea  sportivă  în comună, nu doar a copiilor pana la 10 ani , ci şi a celor  care au depăşit  
grupele de vârstă pentru  înscrierea în  club  şi că  vor căuta  o soluţie pentru  amenajarea  unui nou teren sintetic. 

         Sedinta de consiliu continuă şi se  trece la dezbaterea fiecărui punct, după cum urmează:
a) proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019 .

 Dl primar în calitate de  iniţiator dă citire   proiectului  de hotărâre, după care da cuvântul doamnei 
Iorgu Rodica pentru a  prezenta raportul de specialitate  si   justificarea necesităţii rectificarii bugetului  
local. 

 D-na contabil informează că rectificarea este de 35.000 lei. Prin adresa AJFP Ialomita  s-a comunicat 
repartizarea catre comuna Cosereni a sumei de  26551,00 lei din  cote defalcate din impozitul  pe venit 
pentru  echilibrarea bugetului local. Din aceasta suma 15 000 lei a fost  repartizata pentru cadouri de 
pomul de iarna  către copiii de la scoala. 

Domnul Stoian Liviu întreabă  dacă  banii rămaşi necheltuiti până la sfârsitul anului  îi dăm înapoi. 



D-na contabil  informează  a nu se dau înapoi banii, doar dacă s-au alocat  pentru anumite  investitii 
care nu s-au realizat si pentru care nu exista proiecte de a fi realizate in consituare. Restul se  adaugă la 
fosndul de rezerva, respectiv  excedentul bugetar si se utilizeaza in anii următori. 

Au fost exprimate 13 voturi “pentru”. A fost adoptată Hotărărea  nr. 54.

b) proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare  pe trimestrul IV, anul 2019 
In calitate de  iniţiator dl. primar Lucian Tudorache prezintă proiectul de hotărâre.

D-na contabil  prezintă  raportul de specialitate  cu sumele aferente  conturilor de inchidere pe anul 2019 
la fiecare  sectiune bugetară. 

Mai face precizarea ca potrivit normelor  legislative de închidere a exercitiului financiar urmeaza 
ca în primele zile  ale anului 2020 să  adoptam o hotărqre pentru acoperirea definitiva a deficitului 
sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenţi.

Nu sunt discuţii. 
            Se supune la vot si se adoptă Hotărârea  nr. 55 cu unanimitate  de voturi. 

c) proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2020- iniţiator – primar 
Lucian Tudorache;
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre si menţionează că  propune mentinerea taxelor si 

impozitelor pentru 2020,  la acelaşi nivel cu cele din anul curent, doar  că va trebui  să fie indexate  cu 
procentul  privind rata inflaţiei pe anul  precedent, asa cum reiese si dinreferatul intocmit de 
compartimentul de specialitate, ceea ce va conduce  totusi la o majorare a  acestora. 

Dl. Anghel propune  un amendament la proiectul de hotarare  si anume ca  wola si  
buldoescavatorul din dotarea Primariei sa fie să fie  deservite  de personal calificat şi sa fie  închiriate  cu 
taxa de 100 lei/oră  sau la un pret raportat la consum.Intreaba câtă motorină consumă acestea.

Dl. viceprimar  raspunde că wola  consuma in jur de 20 litri de motorină pe oră, iar 
buldoescavatorul consumă  10 litri. 

D-na contabil  informeaza ca wola este a societăţii de salubritate si societatea incasează tarifele  
stabilite iar buldoescavatorul este   pentru intervenţii in situaţii de urgenţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. se înregistrează  13 voturi “pentru”. A fost  adoptată 
Hotărârea cu nr. 56.

d) proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate   de beneficiarii Legii 
416/2001 - iniţiator – primar Lucian Tudorache.
se expune  proiectul de hotărâre  cu planul de lucrari anexat astfel cum se  întocmeste  in fiecare 
an, desi la nivelul localitatii noastre  se înregistrează un singur  caz beneficiar de ajutor social. 
Nu sunt discuţii.
Se supune la vot si se adopta Hotarârea nr. 57 cu unanimitate de voturi. 

e) proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de achiziţii publice si a Planului estimativ al 
achizitiilor publice directe pentru anul 2020- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Dl. primar  prezintă proiectul de hotărâre  si principalele modificari cuprinse în planul estimativ al 
achiziţiilor  publice si anume lucrările  pe care  le are  in vedere ca investitii pentru anul 2020. In rest  sunt
prevazute  aceleasi  achizitii de  produse, servicii sau lucrari  ca in anii anteriori, pentru funcţionare.

Se observă  că  avem achizitii  mentionate doar in anexa 3  ce cuprinde achizitiile  publice directe, 
intrucăt toate se  incadreaza sub pragul mentionat de Legea nr. 98/2016. 

D-na secretar   aduce in completare informatia  ca  acesta este planul estimativ, iar dupa aprobarea 
bugetului local pe anul 2020 , planul achiziţiilor va fi definitivat  si de asemenea  poate fi modificat in 
cursul anului daca este necesar.

Presedintele  de sedintă supune la vot. Se aproba  Hotărârea  cu nr. 58 cu 13 voturi “pentru”. 



f) proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei   Coşereni, pentru anul 
scolar 2020-2021- initiator primar – Tudorache Lucian.
Se dă citire proiectului de hotărâre. 
D-na secretar informează că a fost obţinut avizul conform  al inspectoratului scolar Ialomiţa in 

vederea aprobării retelei scolare pe raza  terioriala a comunei cosereni, pentru anul şcolar 2020-2021. 
Dl. Anghel intreabă  care este numărul actual de  elevi. 
D-na secretar răspunde că  numărul este de 373 elevi, cumulat pentru toate  nivelurile de 

invăţamânt : prescolar, scolar si gimnazial asa cum s-a comunicat prin adresa Scolii Gimnaziale Cosereni.
Se supune la vot. 
Se adoptă Hotărârea  cu nr. 59 cu unanimitate  de voturi.

g) proiect de hotărâre privind  aprobarea cotizatie comunei Cosereni către GAL NAPARIS  pentru 
anul 2019- iniţiator – primar Lucian Tudorache;
Domnul primar  prezintă proiectul de hotărâre, după  care informeaza  că într-una  din sedinţele 

Adunării Generale a Asociatilor s-a hotărât  modificarea  cotizaţiilor  membrilor, iar comunei Cosereni îi 
revine obligaţia de a achita  o cotizatie anuală  de  5000 lei.

Intrucât  finantarea proiectelor depuse este condiţionata de plata  tuturor  contribuţiilor  catre 
Asociatie, este  necesar a fi aprobata  această hotărâre  si plătită  diferenta 

în contul GAL NAPARIS. 
Nu sunt discutii. Propunerea a fost aprobata  cu unanimitate  de voturi. 
A fost adoptată Hotărârea nr. 60.

h) proiect de hotărâre privind  alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru următoarele 3 luni - 
initiator primar – Tudorache Lucian.

Se fac nominalizări pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta care să indeplineasca  aceasta functie 
in perioada ianuarie – martie 2020, având în vedere că mandatul domnului Toma Anton expira  luna 
aceasta. 

D-na Radu Ştefana propune ca pentru următoarea perioadă sa fie presedinte d-na Stănică Carmen. 
Nu mai sunt alte propuneri. se procedeaza la vor deschis. Se intrunesc un numar de 12 voturi 

„pentru” si o abtinere.  
           A fost adoptata Hotărârea nr. 61. 
           Sedinta  continuă  cu câteva  discutii pe teme diverse, cum ar fi salubrizarea  localitatii, stadiul 
proiectelor de investitii aflate în derulare ( alimentarea cu apa), verificarea gardului la Neagu, etc. 

Dl. Anghel  Ion îsi exprima  intenţia  de a fi invitat si  de a participa  la următoarea sedinta a 
Ecoaqua. 
       De asemenea doreste să i se transmita  raspuns din partea primarului la  următoarea sedinta, cu privire
la solicitarile  consemnate in procesul verbal al  sedintei ordinare a consiliului local din luna noiembrie.   

La finalul discuţiilor  dl. Toma  Anton - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  
ordinare de astǎzi,   30 decembrie  2019.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
   TOMA  ANTON 

Intocmit  de 
Secretarul  General al Comunei  Coşereni

 NICA  DANIELA
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