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

             JUDETUL  IALOMIŢA 

H O T Ã R Â R E
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Carmen Stănică

Consiliul local al comunei Coșereni , judeţul Ialomița ;
Având în vedere:

              -   HCL nr. 25/ 27 iunie 2019 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de  consilier local al domnului Andrei Marin si 
vacantarea locului pe lista PSD;

- adresa  P.S.D - Organizaţia judeţeană Ialomița  nr. 184/ 12.09.2019 privind desemnarea doamnei Carmen Stănică spre a fi validată  pe
locul devenit vacant  si confirmarea apartenenţei politice a acesteia la Partidul Social Democrat;
           - referatul de  aprobare al   primarului comunei Coșereni, iniţiatorul proiectului;
           - referatul de specialitate întocmit de  secretarul comunei  Cosereni;

- Regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului Local Coşereni  aprobat prin HCL nr. 9/ 28.07.2016 ;
           - prevederile art. 597, alin.(1), lit. e)   si art. 602 din   Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ ,
adopta  prezenta

            În temeiul dispoziţiilor  art. 136, alin. (1), din   Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ , propune
spre adoptare  prezenta

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local a doamnei Carmen Stănică, supleant pe listele Partidului Social Democrat ,la alegerile 

locale din data de 05.06.2016 şi confirmat de conducerea organizaţiei judeţene P.S.D. Ialomița cu adresa nr. 18/28.06.2018.
           Art.2  Se ia act de depunerea jurământului de către doamna  Carmen Stănică în faţa Consiliului local al comunei Coșereni.   
           Art. 3 Se  va modifica corespunzător  H.C.L.Cosereni nr. 6/24.06.2016 privind constituirea  comisiilor de specialitate ale  consiliului 
local Coşereni, în sensul  că  d-na Carmen Stănică va prelua funcţia de membru  în comisia juridică şi de disciplină, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii şi agricultură, precum şi calitatea de secretar în cadrul  comisiei, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării 
mandatului domnului Andrei Marin.
           Art. 4 Hotărârea poate fi atacată de către persoanele interesate în condiţiile legii privind contenciosul  administrativ.
           Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coșereni,
Instituţiei Prefectului -judeţul Ialomița,persoanei în cauză, precum şi altor persoane şi autorităţi interesate.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    STOEAN   LIVIU           SECRETAR  COMUNĂ 

     NICA     DANIELA

Nr. 40
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   26  septembrie  2019

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

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Coşereni la nivelul trimestrului III, anul 2019

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
  Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr. 36/16.09.2019 si referatul de aprobare al primarului comunei Coşereni în calitate de  iniţiator;
- raportul  biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşereni;
- HCL nr. 12/ 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
- prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele publice locale.

- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/ 2019; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3) şi  art. 196, alin. (1), lit.a) din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind
Codul administrativ ,  adopta   prezenta 



H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al comunei Coşereni, la nivelul trimestrului III - anul 2019,  astfel  cum 

se detaliazǎ în anexa  care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

Art. 2  Biroul financiar contabil  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art.  3 Prezenta hotarare  va fi  adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei  si  va fi   publicatǎ pe site-ul propriu:
www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

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

     NICA     DANIELA 

Nr. 41
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  26  septembrie 2019

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

             JUDETUL  IALOMIŢA 
H O T Ã R Â R E

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local  în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale  Coşereni

Consiliul local al comunei Coșereni , judeţul Ialomița ;
Având în vedere:

- solicitarea Şcolii Gimnaziale Coşereni  pentru desemnarea  a doi reprezentanţi   ai Consiliului local în Consiliul de administraţie
al scolii;
-  Referatul de aprobare al primarului comunei Coşereni, în calitatea sa de iniţiator, 
 - Raportul de specialitate  elaborat  de secretarul comunei Coşereni.
   Tinând cont de: 
- prevederile art. 96 alin. (2) lit.”b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată; 
- prevederile art.7 alin.(1) lit. ,,b'' din  Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 ,pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
        - prevederile art.129, alin.(1), lit. d) si alin. (7) lit.a) din   Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul
administrativ ,

            În temeiul dispoziţiilor  art. 136, alin. (1), din   Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul
administrativ , propune spre adoptare  prezenta

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1   Se desemnează  reprezentanţi ai Consiliului local Coşereni  în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale
Coşereni, următorii consilieri locali: 

1. Durină  Iulian 
2. Nica Gheorghe.

http://www.primariacosereni.ro/


Art.  2  Reprezentanţii  desemnaţi  vor  participa  la  şedinţele  Consiliului  de  administraţie,  lunar,  sau ori  de  câte  ori  se
consideră necesar şi vor aduce la cunoştinţa Consiliului local hotărârile adoptate.

Art. 3 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revocă orice alte dispoziţii contrare.
Art.4 Secretarul comunei Coşereni   va comunica prezenta hotărâre, persoanelor

 desemnate, autorităţilor si instituţiilor interesate 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    STOEAN   LIVIU                    SECRETARUL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA

Nr. 42
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   26  septembrie 2019

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

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr.2/2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit

public intern nr.235 din 20.12.2018 modificat și completat prin Actul adițional nr.1/2019

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
  Analizând : 

-   proiectul  de  hotărâre  cu  nr.  39/19.09  şi  referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Coşereni  in  calitate  de  iniţiator  al
proiectului de hotărâre,
- Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235/20.12.2018 modificat și completat
prin Actul adițional nr.1/2019,aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Coşereni; 
- raportul de specialitate  întocmit de secretarul comunei Coşereni cu nr. 228/18.09.2019.

În conformitate cu:
-prevederile  art.89-91,  art.92  alin.  (2),  lit.c)  și  art.132 alin.  (1)  din  Ordonanța  de urgență  nr.57/2019  privind  Codul

administrativ;
-prevederile art. 11 lit.b) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;
-prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  1183/2012  pentru  aprobarea  Normelor  privind  sistemul  de  cooperare  pentru

asigurarea funcției de audit public intern;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 privind Normele generale privind exercitarea activității de audit public

intern;
-prevederile Ordinului comun M.A.I. și M.F. nr. 232/2010 privind aprobarea modelului- cadru al Acordului de cooperare

pentru organizarea și exercitarea unor activități  în scopul realizării  unor atribuții  stabilite prin lege autorităților administrației
publice locale;

-prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, actualizat.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.e) și alin. (9), lit.a) și ale art.139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E:



Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr.2/2019 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit
public intern  nr. 235 din 20.12.2018, modificat și completat prin Actul adițional nr.1/2019, încheiat între Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomița și unele unități administrativ- teritoriale din județul Ialomița, membre ale asociației, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Se împuternicește  primarul  comunei  Coşereni domnul  Tudorache  Lucian  ,  să  semneze,  în  numele  și  interesul

comunei Coşereni Actul adițional nr.2/2019, prevăzut la art.1.

Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica,prin grija secretarului general al comunei/orașului, spre ducere la îndeplinire,
primarului comunei Coşereni și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

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

     NICA     DANIELA 

Nr. 43
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  26 septembrie  2019

                 R O M A N I A                                                                      
CONSILIUL LOCAL COSERENI                                                   
      JUDETUL    IALOMITA

HOTARARE
privind aprobarea structurii organizatorice şi  a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei

Cosereni 

Consiliul Local al comunei Cosereni, judetul Ialomita
Analizând proiectul de hotǎrâre cu nr. 38/16.09.2019 însoţit de  referatul de motivare al primarului  comunei Coşereni în 

calitate  de iniţiator al proiectului ;
- raportul secretarului comunei Coşereni ;
Având în vedere  adresa Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa nr. 7212/20.05.2019 prin care se comunica numǎrul 

maxim de posturi aprobate pentru comuna Coşereni la nivelul anului 2019 şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
privind stabilirea funcţiilor publice transmis cu adresa nr. 65852/ 2017.

Tinând cont de :
- prevederile art. 129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art. 154, alin.(3),   art. 610 si art. 611 din Ordonanta de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  

În temeiul art.   139 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

       Art. 1 Se aprobǎ structura organizatoricǎ a Primăriei comunei Coşereni, cu numǎrul maxim de  30 posturi, conform  
organigramei prezentatǎ în  anexa  nr. 1, care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

Art. 2 Se aprobǎ  statul de funcţii  pentru posturile aprobate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Coşereni,  astfel cum este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

Art. 3 Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea consiliului local nr.56/28.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşereni, în sensul că la 
poziția 1, lit.a) punctul 1 se va trece funcția specifică de conducere de ”secretar general UAT” în loc de funcția publică de 
conducere de ”secretar UAT”.

 Art. 4 La data aprobǎrii prezentei hotǎrâri îşi înceteazǎ valabilitatea  prevederile anterioare cu privire la structura 
organizatoricǎ şi  la statele de funcţii.
       Art. 5 Primarul si personalul din aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 Art. 6 Secretarul comunei Coşereni  va asigura  comunicarea cǎtre persoanele interesate  şi publicitatea în condiţiile legii.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,



       STOEAN  LIVIU         SECRETAR AL  COMUNEI 
     NICA     DANIELA 

Nr. 44
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   26 septembrie 2019

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

             JUDETUL  IALOMIŢA 

H O T Ã R Â R E
Privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al comunei  Coşereni 

Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Avand în vedere :
- prevederile  art. 123 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  
-  referatul  secretarului  comunei  Coşereni  privind  încheierea mandatului   de 3 luni  prevazute  de lege si  de

Regulamentul de functionare al Consiliului local, pentru  presedintele de sedinta;
- propunerile făcute de catre consilierii locali în sedinţa  ordinară a Consiliului local din data de  26 septembrie

2019 ; 
- votul deschis al majoritatii consilierilor în functie, prezenţi.

În temeiul art.   139 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Articol unic -  Se alege în functia de presedinte de sedintǎ  al Consiliului Local Coşereni  pentru o perioada 

de 3 luni ( octombrie  –   decembrie 2019) domnul TOMA ANTON - viceprimar, care are si calitatea de consilier local 

conform art. 151, alin.(7) din Codul administrativ.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
    STOEAN  LIVIU                       SECRETAR  GENERAL UAT COŞERENI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 45
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,   26 septembrie 2019


