
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.    156/  09 iulie   2019

M I N U T A
SEDINTEI  EXTRAORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL COŞERENI

DIN  DATA  DE   09  iulie 2019

In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 

administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  

discutiile  si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  extraordinarǎ, ce a 

avut loc în  data de   9 iulie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   106/08.07.2019.

 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie.

 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre  si secretarul comunei – Nica Daniela.

            Şedinţa  extraordinară a fost convocată de îndată , în temeiul art. 196, alin. (4) din  

Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ, pentru a se 

analiza proiectul de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului comunei Coşereni să aprobe 

modificările Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor

sale, prevăzute în Actul adiţional nr. 2 , anexă la proiectul de hotărâre. 

După prezentarea  proiectului de hotărâre si a continutului  actului aditional, proiectul de 

hotărâre a fost  supus  la vot de către presedintele de şedintă, dl. Stoean Liviu si a fost aprobat  cu

unanimitate  de voturi, fiind mandatat primarul comunei sa aprobe în numele si în interesul 

comunei Coşereni actul adiţional prin care se prevăd modificari la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului  public de salubrizare catre SC Eco Euro Cab SRL.

  SECRETAR,
NICA  DANIELA

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.   157/  9 iulie  2019

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA  EXTRAORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   9 iulie  2019



In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 

administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  

discutiile  si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  extraordinarǎ, ce a 

avut loc în  data de   9 iulie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   106/08.07.2019.

 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie.

 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre  si secretarul comunei – Nica Daniela.

            Şedinţa  extraordinară a fost convocată de îndată , în temeiul art. 196, alin. (4) din  

Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ, pentru a se 

analiza proiectul de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului comunei Coşereni să aprobe 

modificările Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor

sale, prevăzute în Actul adiţional nr. 2 , anexă la proiectul de hotărâre. 

A  fost citit si aprobat cu  12  voturi „ pentru”  procesul  verbal al sedintei  ordinare, ce a 

avut loc la data de   27 iunie   2019.

Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinţă prin dispoziţia de convocare si i s-a dat citire în 

cadrul şedintei, de către  domnul primar Tudorache Lucian, care ulterior a procedat la  

prezentarea  proiectului de hotărâre si a continutului  actului aditional  justificând  totodată  si 

necesitatea  si importanţa adoptării acestei hotărâri, pentru că reprezentantii SC ECO EURO 

CAB urmeaza sa prezinte  o documentatie catre ANRSC in vederea  avizarii tarifelor propuse. 

Dl. Anghel Ion remarcă următoarele: „ Această societate de salubritate  a supravietuit 

datorită comunei  Coşereni.”

Dl. Anton Constantin face precizarea că  tariful propus  pentru agentii economici este 

exagerat si nu i se pare corect. Intreabă de ce a fost majorat  atât.

Dl. Anghel Ion  solicita să se facă  adresa  catre ECOEURO CAB să ne prezinte si nouă 

nota de fundamentare  pentru preturile propuse la salubritate. 

Dl primar precizeaza că această  hotarare este necesară pentru obţinerea avizului ANRSC.

După  discuţii, proiectul de hotărâre a fost  supus  la vot de către presedintele de şedintă, 

dl. Stoean Liviu si a fost aprobat  cu un număr de 12  voturi „pentru” din 12 consilieri prezenţi, 

în funcţie  fiind mandatat primarul comunei sa aprobe în numele si în interesul comunei Coşereni

actul adiţional prin care se prevăd modificari la Contractul de delegare a gestiunii serviciului  

public de salubrizare catre SC Eco Euro Cab SRL.

După încheierea  discuţiilor presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  

extraordinare. Drept pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal, astǎzi, 9  iulie  2019.  



PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   STOEAN    LIVIU

Intocmit  de 

SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      
     C O Ş E R E N I

   JUDEŢUL  IALOMIŢA  

H O T Ã R Â R E
Privind mandatarea reprezentantului comunei Coşereni să aprobe

modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 
de salubrizare si ale anexelor sale

     Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
 Ţinând cont de :

- expunerea  de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cosereni;
- Referatul  ADI  Eco  Euro  Cab  cu  privire  la  necesitatea  aprobării  modificărilor  la

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si ale anexelor sale

In conformitate cu: 

- prevederile  art.  4,  ale  art.  13 pct.  1 din Contractul  de delegare a  gestiunii  serviciului
public de salubrizare nr. 5/04.04.2011;

- prevederile art. 18 alin. (3) pct. 3,4,5 si 7 coroborate cu prevederile art. 23 alin. (1) din
Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab;

- prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „i” si lit. „k” si ale art. 10 alin. (5) din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Ordinului 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului
de salubrizare;

- prevederile Ordinului 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare;

În temeiul prevederilor prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ ,  propune spre adoptare  prezenta 
adopta   prezenta 

H O T Ǎ R Â R E :

Art.l. (1) Se imputerniceste reprezentantul comunei Cosereni in cadrul AGA a Asociatiei

de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab, dl. Tudorache Lucian, să aprobe in numele si pe



seama comunei Cosereni, Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public

de salubrizare nr. 5/04.04.2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

(2) Se împuterniceşte  reprezentantul  comunei  Coşereni în cadrul AGA a Asociatiei  de

Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab, dl. Tudorache Lucian, să aprobe în numele şi pe seama

comunei  Cosereni, tarifele pe care le va aplica SC Eco Euro Cab SRL în prestarea serviciului de

salubrizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab, cu

sediul  în  comuna  Cosereni,  jud.  Ialomita,  înregistrată  în  Registrul  Asociatiilor  si  Fundatiilor-

Judecatoria Urziceni sub nr. 2/04.02.2011, avand CIF 28014081, al carei membru este Comuna

Cosereni, să semneze prin reprezentantul sau legal,  în numele si pe seama Comunei  Cosereni,

Actul Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 5/04.04.2011,

cu anexele sale.

Art.3. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab si SC Eco Euro Cab SRL,

prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Secretarul  general al  Comunei Cosereni va comunica copii ale prezentei hotarari

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Euro Cab.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,     CONTRASEMNEAZÃ,
   STOEAN  LIVIU  SECRETAR GENERAL AL   COMUNEI 

     
  NICA   DANIELA 

Nr. 30
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  09 iulie  2019 
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