
  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 IV, anul 2019

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
  Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr. 45/ 18.11.2019 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 nr. 292/18.11.2019;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr. 293/ 21.11.2019;
- 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), lit.a) 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 IV - anul 2019,  astfel  cum se detaliazǎ în anexa  care face parte integrantǎ din prezenta 
hotǎrâre. 

Art. 2  Se aprobă utilizarea sumei de 115.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenţi ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru realizarea următoarelor  investiţii:

a) „Modernizare si extindere sistem iluminat public în comuna Coşereni” – 25.000 lei;
b) „Expertiza drumuri, Studiu Geo, Ridicare topo- Modernizare străzi comunale” – 50.000 lei;
c) „Expertiza, SF,PT, constructie Piaţa Agroalimentară” în comuna Coşereni – 40.000 lei;
Art. 3  Biroul financiar contabil  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
Art. 4 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,
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului de drept – dl. Lucian Tudorache – primarul comunei

Coşereni, judeţul Ialomiţa în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” Călărași

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
  Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr. 46/ 18.11.2019 si referatul de aprobare al primarului comunei 

Coşereni în calitate de  iniţiator;
- adresa ADI „ECOAQUA”
- raportul  secretarului general al comunei Coşereni nr. 291/18.11.2019;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr. 294 si 295 din 21.11.2019;
- prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”;
- prevederile art. 91, art. 129, alin.(1), alin.(9) şi alin.(9), art. 132  din  Ordonanta de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit.a) 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 (1) Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept – dl. Lucian Tudorache – primarul
comunei  Coşereni,  judeţul  Ialomiţa  în  vederea  exercitării  în  Adunarea  Generală  a  Asociaţilor  a
atribuţiilor prevăzute la art. 13 și art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”.

(2) Se aprobă modificările aduse Statutului și Actului Constitutiv ale asociației în conformitate cu
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 Se mandatează primarul comunei Cosereni să semneze în numele şi pe seama comunei
Coşereni Actul adiţional ce cuprinde  modificările aduse Statutului și Actului Constitutiv ale asociației
în conformitate cu anexa la prezenta.

 Art.   3  Primarul  comunei  Coşereni  împreună  cu   Asociaţia  „ECOAQUA”  vor  aduce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  4  -  Secretarul  general  al  comunei  Coşereni  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanei
menționate la art.1, ADI „ECOAQUA” Călărași si Instituției Prefectului – județul Ialomita în vederea
exercitării controlului legalității.
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