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

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind organizarea  retelei şcolare la nivelul  comunei Coşereni, 

 pentru anul şcolar  2019– 2020

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 

- expunerea de motive  a primarului  comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre;
- avizul Comisiei de specialitate a consiliului local;
- raportul  secretarului comunei Coşereni;

Având în vedere :

-     avizul conform transmis de  Inspectoratul Scolar Judeţean Ialomiţa ;
-     prevederile  art. 19 alin. 1- 4 si art. 61 alin. 2  din Legea  educaţiei naţionale  nr. 1 / 2011;
-   prevederile OMEN  nr. 5235/ 02.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

In temeiul art. 36 alin (2)lit. d), alin (6) lit. a) punctul 1 si art.  45, alin (1) si art. 115, alin 
(1) lit. b)  din Legea nr. 215/ 2001  republicată, privind administratia publica locală , cu 
modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta 

H O T A R A R E

Art. 1  Se  aprobǎ organizarea retelei şcolare  la  nivelul comunei Coşereni, pentru anul 
şcolar 2019- 2020 , după cum urmează:   Şcoala Gimnazială Coşereni - unitate  şcolară cu 
personalitate  juridică,  cu nivelul de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, conform anexei  
care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Punerea în aplicare  a prezentei hotarari va fi asigurată  de primarul comunei 
Coşereni,  împreună  cu  personalul din aparatul  de specialitate. 

 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       RADU  ŞTEFANA          SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 2
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  15 ianuarie 2019



Anexa la HCL nr. 2/ 15.01.2019

REŢEAUA SCOLARǍ 
a unităţilor de învăţamânt preuniversitar de stat de pe raza comunei Coşereni

aprobate  pentru anul şcolar 2019 – 2020

Nr.
crt

Unitarea de
învătământ cu
personalitate

juridică 

Unitarea de
învătământ fără

personalitate
juridică(arondată)

Nivel de
învăţământ

Adresa/ nr. de
telefon/fax

Obs.

1 Scoala Gimnazială
Coşereni

-
PRE,

PRI, GIM
Str. Linia

Mare ,
Nr. 4,

comuna
Coşereni

0243.
318.054
0243.

318.055
 



        
             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

               C O Ş E R E N I
                  JUDETUL  IALOMIŢA

HOTǍRÂRE  
privind  însuşirea valorii la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul de investiţii 

  ”Modernizarea  sistemului de iluminat public stradal în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa” 

Consiliul Local al comunei Cosereni, judetul Ialomiţa
Având în vedere :
-  nota de fundamentare a primarului comunei Cosereni  privind necesitatea  însuşirii valorii la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
  ”Modernizarea  sistemului de iluminat public stradal în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa” 

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 32/22.11.2018
- referatul de specialitate  al  compartimentului contabilitate ;

- prevederile  OUG  nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Localǎ ;

- prevederile art. 12, alin. (4) si alin. (5) din O.M.D.R.A.P.  nr.  1851/ 2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modidifcǎrile şi 

completǎrile  ulterioare aduse  de Ordinul 199/ 2014 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013;

- prevederile art. 42 -45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificǎrile

si completǎrile ulterioare;

Tinând cont de prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(4) şi lit. d), alin.(6), lit.a), pct.14 , art. 45, alin. (1) şi art. 
115, alin. (1),  lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   

H O T Ǎ R Ă Ş T E :

 Art. 1 Se însuşeşte  valoarea la terminarea lucrărilor  pentru investiţia ”Modernizarea  
sistemului de iluminat public stradal în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa”  după cum urmează :

Valoarea totală a obiectivului de investiţie =   919798,26 lei  ( inclusiv TVA)  din care 

 - bugetul de stat =  892583,72 lei

 - bugetul local    =    27214,54 lei. 



Art.  2  Potrivit ultimului deviz actualizat prin  HCL nr. 44/ 16.11.2018 şi a   Procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor cu nr. 32 încheiat la data de  22.11.2018,  suma cu care se 

diminuează  valoarea investiţiei prevăzută în contractul de finanţare cu nr. 3285/24.11.2017 este de 

138376,15 lei, sumă pe care o punem la dispoziţia  Ministerului Dezvoltării  Regionale si 

Administraţiei Publice. 

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
    RADU   ŞTEFANA                    CONTRASEMNEAZÃ,

                            SECRETAR  AL COMUNEI 
     NICA     DANIELA 

Nr.  3
Adoptată la  Coşereni, 
Astǎzi,  15 ianuarie  2019

         

       



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

        JUDEŢUL  IALOMIŢA 
HOTǍRÂRE

  Pentru modificarea partială a HCL nr. 32 din 31 iulie 2018 privind aprobarea executării lucrărilor
de investitie de utilitate publică  “Conducte si instalaţii pentru punerea în exploatare a sondelor 1 Fulga
şi  1 Sălcii, 1 Merii şi 1 Lipia – Lot Ialomiţa” de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  pe teritoriul  comunei

Coşereni 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Cosereni;
- adresa prin care SNGN   ROMGAZ SA   solicita prelungirea termenului  pentru realizarea  
lucrarilor de investitii   pe terenul comunei Coşereni, cu plata unei despagubiri astfel cum s-a stabilit 
prin HCL nr. 32/2018,

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Tinând cont de :
- prevederile art. 109, 112 si 113 alin. (1)-(7) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a 

gazelor naturale;
-  prevederile art. 621 si 755 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil,
- prevederile art. 3 din HG nr. 1240/ 2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi 

termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra 
proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum
şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului 
de plată a acestora,

- prevederile art. 124 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificarile şi 
completǎrile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1),  lit.b)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune 
Consiliului local spre adoptare, prezenta 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol unic (1)  Termenul  prevazut la art. 2 al  HCL nr. 32 din 31 iulie 2018 privind aprobarea 

executării lucrărilor de investitie de utilitate publică  “Conducte si instalaţii pentru punerea în 

exploatare a sondelor 1 Fulga şi  1 Sălcii, 1 Merii şi 1 Lipia – Lot Ialomiţa” de către S.N.G.N. ROMGAZ

S.A.  pe teritoriul  comunei Coşereni, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2019. 

(2) Celelalte clauze si condiţii rămân neschimbate. 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    RADU  ŞTEFANA           SECRETAR AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 4
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   15  ianuarie 2019
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