
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.    279 / 31 octombrie 2019

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   31 octombrie 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   31 octombrie 2019.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   149/ 25.10.2019.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ   12 dintre cei 13  consilieri  locali în functie. Lipseşte d-na Radu Stefana 

care este plecată in afara localităţii, la un centru de recuperare a sănătăţii.
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  aprobarea execuţiei bugetare  pe trimestrul III, anul 2019 - iniţiator – 
primar Lucian Tudorache;

c) proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere 
video in comuna  Cosereni, judeţul Ialomiţa” - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

d) proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale  Coşereni - initiator primar – Tudorache Lucian

e) proiect de hotărâre privind  revocarea HCL nr. 26/27 iunie 2019 - initiator primar – Tudorache 
Lucian.

       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. Toma Anton – presedinte 
de sedinta o supune la vot consiliului local. 
           Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru” .
         Proiectele de hotărâre au fost analizate şi avizate în sedinţa comisiilor de specialitate  din data de 24 
octombrie 2019. Ele sunt insoţite de asemenea  de  rapoartele de specialitate ale personalului din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşereni. 
         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  

      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. 

D-na Iorgu Rodica:  “  La venituri  bugetul  se rectifica   cu suma de 137.000 lei.  Avem  adresa
DGRFP  Ploiesti – AJFP Ialomiţa, cu nr. ILGSTZ 12115/18.10.2019 prin care se comunică alocarea din
bugetul de stat a  sumei de 75000 lei, respectiv din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale,  din impozite si taxe pe proprietate – taxe judiciare de timbru = 5000 lei, taxe TMT = 15.000 lei,
taxe autorizatii =20.000 lei, venituri din concesiuni si inchirieri = 17.000 lei , venituri din  prestări servicii
si alte activităţi = 5000 lei. 

Se propune utilizarea  unor  sume din  excedentul  bugetar al anilor precedenti pentru finantarea
cheltuielilor secţiunii  de dezvoltare, pentru următoarele  proiecte de investiţii:

a) „Modernizare străzi comunale” – 100.000 lei;
b) „Sistem detectare incendiu – Gradiniţa Pătrime” – 11.000 lei;
c) restituire garanţie lucrări parc „ Poeniţei” realizat anterior– 10.000 lei.
d) „Sistem de supraveghere video în comuna Coşereni” – 400.000 lei;

Sumele din sursele de venituri amintite,  au fost repartizate pe cheltuieli după cum urmează :
- pentru administratie  cheltuieli cu bunuri si servicii – 20.000 lei,
- pentru învătământ 66.000 lei, din care  39.000 lei cheltuuieli cu bunuri si servicii si 27.000 lei

cheltuieli de capital;
- cultura si arta – 22.000 mii lei – cheltuieli cu bunuri si servicii echipa de fotbal;
- servicii de dezvoltare – iluminat public – 20.000 lei, alte servicii – 10.000 lei motorină SVSU,

pentru  iarnă,restituire  garantie  lucrari  parc  „Poieniţa”,  100.000  lei  cheltuieli  de  capital  la
Transporturi –studii de fezabilitate  proiecte modernizare(asfaltare) străzi comunale.

 Dl. Anghel : “ Pentru proiecte să se precizeze că pentru proiectare   nu se dă  10%  decât dacă se 
garantează  ca proiectul este eligibil şi finanţabil. Si de ce  vor camere la  grădinită , care e motivaţia ? ” 

Dl. primar: “ Oricum  acesti bani nu ajung decât pentru 5 km de asfalt.”
D-na Iorgu Rodica : “Avem   adresă  că  sunt necesare.”
D-na Stănică – “ Asa se prevede, pentru securizarea spaţiilor, antiefracţie.”
Mai multi consilieri consideră că sumele pentru  sistemul de supraveghere sunt  foarte mari.
Dl. Radu Ion: “ Să analizam de ce costă atât ? Arătaţi-ne şi nouă  pe ce cheltuim atâţia  bani.”
Dl primar Tudorache : “ Sunt 46 de camere prevazute, cu toate echipamentele, inclusiv 4 LPR-uri 

si două rotative, iar 70 -80 mii lei sunt prevăzuţi  pentru proiectul Wi-Fi gratuit care acoperă doar  doua 
treimi din teritoriul comunei si am propus  sa extindem si unde nu este acoperire, în toată localitatea, iar 
infrastructura s-o folosim si  pentru camerele de luat vederi.”

D-na Stănică – “ Să mai reducem din numărul de camere şi să înlocuim si geamurile  de la şcoală.”
Dl. viceprimar : “ De ce doamnă? Ce au geamurile de la şcoală ?”
D-na Stănică – “Păi vă invit să vedeti cum bate vântul prin ele si cât e de frig în clase. Acelea au 

fost montate second hand. Nu se poate sta la iarnă în condiţiile acelea cu copiii îmbrăcati.”
Dl. Anghel –“ Mi se pare mult. Dacă vin fonduri  din alte surse sunt de acord si cu 100 de camere ,

dar dacă sunt plătite din bugetul primăriei propun să mai facem economie.”
Dl Radu Ion – “Să fie de maxim 2 miliarde.”
Dl. primar _ “ Staţi să vă arăt harta  unde s-a  propus amplasarea. A venit  proiectantul  pe teren . 

Am fost de căteva ori în teren, cu Marian de la urbanism, cu Costel…”
Dl. Militaru – “ Să propunem reducerea  cu 20%. Rămân 36 de camere.”
Dl. primar- “ Aici intra si Wi-Fi, v-am spus. Putem să renunţam la Wi-Fi, iar  unele dintre camere  

sunt LPR –uri, adică  niste camere performante, cu focalizare  puternică, se pot identifica numerele de 
maşini. Acestea costă în jur de 5000 lei. Dacă vreti mai ieftin, putem să punem chinezesti.”

Dl. Liviu Stoian- “ Era bine  să prindem si pentru Wi-Fi. Unii sa beneficieze, iar alţii nu ?“



Dl. Anghel –“ Nu a fost  vorba să punem în punctele strategice? Să vedem ce putem face cu 2 
miliarde, nu renuntam nici la acelea de calitate, dar sa fie mai puţine şi să vedem care e eficienţa.”    

Dl. Toma Anton: “ Dumneavoastră nu stiţi cu ce probleme ne confruntam  cu gunoaiele , cu  
distrugerile în comună, la parc, cu întrecerile de maşini…”

Dl. Liviu Stoian “ Si la anul nu putem să mai completăm ?”
Dl. primar- “ Putem să completăm, dar  eu sunt de părere ca e bine sa facem şi noi lucrarea de la 

cap la cap şi sa facem o lucrare de calitate. Hai sa vedem cine este de acord cum am propus eu.”
Au fost  numărate 5 voturi pentru, restul împotrivă.

      Dl. Toma Anton – preşedinte de şedinta  supune la vot  propunerea de rectificare a bugetului local 
cu amendamentul că din fondul de rezeva, respectiv excedentul bugetar sa fie folosiţi doar 2 miliarde  lei 
pentru sistemul de supraveghere. Au fost  exprimate 12 voturi “pentru”.

A fost adoptată Hotărârea  nr. 47.

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

Dl primar dă citire   proiectului  de hotărâre, după care doamna Iorgu Rodica   prezenta raportul de 
specialitate   cu privire  la veniturile  si cheltuielile înreguistrate în bugetului  local până la finalul 
trimestrului III pe fiecare secţiune în parte. 

După prezentare se constată că se menţine echilibrul  bugetar.
Presedintele de şedinţă supune la vot  propunerea de  aprobare  a contului de execuţie  bugetară la 

nivelul trimestrului III, anul  2019. Au fost  exprimate 12 voturi “pentru”.
A fost adoptată Hotărârea  nr. 48.

c) proiect de hotărâre privind  aprobarea realizarii obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere 
video in comuna  Cosereni, judeţul Ialomiţa” - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Dl primar dă citire   proiectului  de hotărâre  si prezintă consiliului local  studiul de fezabilitate  
întocmit si harta amplasarii  camerelor de luat vederi. 

Asa  cum s-a  discutat si la aprobarea sumelor în cadrul  propunerii de rectificare a bugetului local, s-a
stabilit ca  investiţia  sa  nu depăşească  2 miliarde  de lei vechi, sumele urmând sa fie  utilizate  din 
bugetul local propriu, din fondul de excedent al anilor  precedenţi. 

       Se supune la vot  propunerea de aprobare a studiului de fezabilitate  si realizare a investitiei  privind  
“Sistem de supraveghere video in comuna  Cosereni, judeţul Ialomiţa”, cu amendamentul că   
proiectul tehnic  va cuprinde  un număr mai mic de camere, care sa acopere  zonele cele mai vulnerabile si
de interes, astfel încât  investitia sa se încadreze în bugetul alocat. 
        Au fost  exprimate 12 voturi “pentru”.
        A fost adoptată Hotărârea  nr. 49.

d) proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale  Coşereni - initiator primar – Tudorache Lucian

Având  invedere adoptarea  Hotararii cu nr. 42   în sedinta consiliului local din  data de 26 septembrie
2019, d-na  secretar Nica Daniela face  precizarea  că  a fost  transmisa  adresa  cu nr. 14759/28.10.2019
ca urmare a exercitării controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului judeţului Ialomiţa si  s-a
opinat că nu au fost respectate   prevederile art.139, alin.(6) din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr.  57/2019,  conform căruia  “ Hotărârile  cu  caracter  individual  cu  privire  la   persoane sunt  luate
întotdeauna prin vot secret.”

Se impune astfel  reanalizarea  proiectului de hotărâre, cu respectarea procedurii de vot, luând în
considerare totodată revocarea HCL nr. 42/2019. 



        Dl primar dă citire   proiectului  de hotărâre cu propunerile  sale privind  nominalizarea membrilor 
Consiliului de administratie cât si pentru Comisia de Asigurare a Calitătii.
D-na secretar  informeaza consiliul despre  procedura  de vot secret, prezita  consilierilor  buletinul de vot 
prin care îşi vor  exprima opţiunea, iar apoi se  procedeaza  la vot.
        Comisia  de validare a analizat  fiecare vot exprimat  si  a făcut publice rezultatele : 12 voturi pentru 
propunerile facute de primarul comunei, niciun vot împotrivă. 
         Dl. Toma Anton supune la vot  propunerea de  revocare a HCL nr. 42. Au fost  exprimate 12 voturi 
“pentru”.
        A fost adoptată Hotărârea  nr. 50.

e) proiect de hotărâre privind  revocarea HCL nr. 26/27 iunie 2019 - initiator primar – Tudorache 
Lucian. 

Dl primar dă citire   proiectului  de hotărâre, după care da cuvântul doamnei  Nica Daniela spre a 
informa  consiliul local  cu privire  la precizarile transmise de Instituţia Prefectului  judeţului Ialomita   
prin adresa cu nr. 13340/30.09.2019 cu privire la rezultatul controlului de legalitate asupra actelor 
adoptate de Consiliul Local in sedinta din data de 27 iunie 2019, implicit cu privire la hotarârea în cauză.

S-a  considerat că  nu pot fi aplicate  prevederile  legislative in materia concesionarii directe a 
terenului întrucât   constructorul nu a fost  de bună  credinta executând  lucrările de construire  făra a 
detine autorizatie, pe un teren a cărui proprietate  era incertă, iar  modalitatea  aleasa de consiliul local de 
a concesiona direct suprafata de teren  este  o încercare tardivă  de punere în legalitate, ca o consecintă  de
administrare defectuoasa  a domeniului privat al localităţii de-a  lungul timpul  de către autorităţile  
administraţiei publice locale. 

D-na secretar  precizează  ca se impune  revocarea   acestei  hotărâri, spre a nu fi  atacată  la instanţa  
de contencios  administrativ, urmând  ca ulterior să se ia o hotărâre  cu privire la administrarea  terenului 
şi modalitatea în care petenţii  pot solicita intrarea în legalitate  cu privire la  edificarea construcţiilor de 
pe teren.

Dl. Toma Anton – preşedinte de sedinta  supune la vot  propunerea de revocarea a Hotărârii nr. 26/27 
iunie 2019. Au fost  exprimate 12 voturi “pentru”.

Dl. Bodârlău  Mihai, prezent  în cadrul sedintei, a înteles care sunt efectele  acestei hotărâri  si  va 
accepta  propunerile  consiliului, urmând  să intreprindă demersurile  de intrare  în legalitate   pe cale 
administrativă  sau pe cale judecătorească. 
    A fost adoptată Hotărârea  nr. 51.
           
    Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local.

La rubrica „Discuţii diverse” dl Anghel Ion propune  pentru sedinta următoare sa fie informati cu 
privire la   veniturile si cheltuielile efectuate cu wola  si buldoescavator, precum  si  veniturile de la piaţă. 

Dl Toma  Anton - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  ordinare de astǎzi, 31 
octombrie  2019.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   TOMA  ANTON 

Intocmit  de 

Secretarul  general al comunei  Coşereni

NICA  DANIELA


	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞERENI
	a) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
	b) proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2019 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
	c) proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere video in comuna Cosereni, judeţul Ialomiţa” - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
	a) proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019 - iniţiator – primar Lucian Tudorache
	b) proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2019 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
	c) proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere video in comuna Cosereni, judeţul Ialomiţa” - iniţiator – primar Lucian Tudorache;


