
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR. 197   /   9 august   2019

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

DIN  DATA  DE   09   august  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  august   2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   120/08.08.2019.
 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 următoarele: 
a) proiect de hotărâre privind  utilizarea unor sume din fondul de rezerva pentru cofinatarea  
proiectului de investiţii “Construire teren sport multifuncţional” în comuna Coşereni;
b) proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 18/ 2016 privind reactualizarea  inventarului 
bunurilor din doemniul privat al comunei Cosereni;
c) proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Construire teren sport multifuncţional” în comuna Coşereni.

După prezentarea  proiectelor  de hotărâre si  dezbaterea lor pe larg, au fost  aprobate 

următoarele hotărâri, pentru care s-a înregistrat următorul cvorum:
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1 36 Hotărâre privind rectificarea bugetului si  
utilizarea unor sume din fondul de rezerva

12 12 12 - -

2 37 Hotărâre privind  completarea HCL nr. 18/ 
2016 privind reactualizarea  inventarului 
bunurilor din doemniul privat al comunei 
Cosereni

12 12 12 - -

3 38 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Construire teren sport 
multifuncţional” în comuna Coşereni

12 12 12 - -

Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local

Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe site-ul 
instituţiei la adresa : www.primariacosereni.ro.

  SECRETAR,
NICA  DANIELA

http://www.primariacosereni.ro/


R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                         primariacosereni@yahoo.com

Nr.  _____/________ 2019

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDETUL IALOMIŢA
Domnului  Prefect  GIGI  PETRE 

In conformitate  cu prevederile art. 200  din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ vã  înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile  adoptate  în 

şedinţa extraordinară  a  Consiliului Local  Coşereni  ce a avut loc la data de   9  august  

2019 ,  pentru exercitarea  controlului asupra  legalitãţii actelor  normative  adoptate:
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1 36 Hotărâre privind rectificarea bugetului si  
utilizarea unor sume din fondul de rezerva

12 12 12 - -

2 37 Hotărâre privind  completarea HCL nr. 18/ 
2016 privind reactualizarea  inventarului 
bunurilor din doemniul privat al comunei 
Cosereni

12 12 12 - -

3 38 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Construire teren sport 
multifuncţional” în comuna Coşereni

12 12 12 - -

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,

NICA     DANIELA



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                                                              
primariacosereni@yahoo.com

Nr.   _____/ __________2019

INSTITUŢIA  PRIMARULUI  -   COMUNA  COŞERENI
Domnului  primar   LUCIAN  TUDORACHE

In conformitate  cu prevederile art.  197,  alin. (2)   din  Ordonanta de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ vã  înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile 

adoptate  în şedinţa extraordinară  a  Consiliului Local  Coşereni  ce a avut loc la data de   9 

august  2019 ,  pentru  informare si spre a fi adusă la îndeplinire hotărârea adoptată.
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1 36 Hotărâre privind rectificarea bugetului si  
utilizarea unor sume din fondul de rezerva

12 12 12 - -

2 37 Hotărâre privind  completarea HCL nr. 18/ 
2016 privind reactualizarea  inventarului 
bunurilor din doemniul privat al comunei 
Cosereni

12 12 12 - -

3 38 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Construire teren sport 
multifuncţional” în comuna Coşereni

12 12 12 - -

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,

NICA     DANIELA
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