
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.   212  / 29.08.2019

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

DIN  DATA  DE   29 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  ordinarǎ, ce a avut 
loc în  data de  29 august  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   122 / 23.08.2019.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie.

            Şedinţa ordinară a fost convocată în temeiul art. 196, alin. (1) din  Ordonanta de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ  pentru a se analiza proiectele de 
hotărâre  iniţiate, după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind validarea supleantului pe lista PSD în funcţia de  
consilier local in cadrul  Consiliului Local Coşereni;

b) proiect de hotărâre privind  completarea componenţei Comisiei de specialitate 
juridică si de disciplină, sănătate şi familie, muncă si protecţie socială, protecţie copii
şi agricultură;

c) proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune  cu nr. 1868/ 2015
       Ordinea de zi a fost adusa la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 
       Intrucât  până la data sedintei  Partidul Social Democrat nu a revenit  cu comunicarea 
privind situaţia supleantului, primele  două puncte de pe ordinea de zi nu au putut fi dezbătute. 
       S-a  discutat propunerea  de reziliere a contractului de concesiune a spatiului  unde 
functioneaza cabinetul medical stomatologic. In urma discutiilor s-a propus  acordarea unui 
termen de gratie de o luna de zile si s-a propus ca in cazul in care nu se conformeaza dispoziţiilor
consiliului local si nu-şi plăteşte datoriile restante privind utilităţile  într-un termen de o lună de 
zile, contractul să fie reziliat. Propunerea a fost aprobată cu 10 voturi  pentru, 1 vot împotrivă  si 
o abţinere.
             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/


CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
            NR.    213 /  29 august  2019

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   29   august  2019

In conformitate  cu prevederile  art. 138, alin. (13) din  ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ , am  procedat la întocmirea  procesului 
verbal  cu privire la modul de desfaşurare, sinteza dezbaterilor si  modul în care si-a exercitat 
votul fiecare consilier cu privire  propunerile/ proiectele de  hotărâre si hotararile  adoptate de
Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut loc în  data de   29  august   2019.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   122 / 23.08.2019.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie.

            Şedinţa ordinară a fost convocată în temeiul art. 196, alin. (1) din  Ordonanta de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ  pentru a se analiza proiectele de 
hotărâre  iniţiate, după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind validarea supleantului pe lista PSD în funcţia de  
consilier local in cadrul  Consiliului Local Coşereni;

b) proiect de hotărâre privind  completarea componenţei Comisiei de specialitate 
juridică si de disciplină, sănătate şi familie, muncă si protecţie socială, protecţie copii
şi agricultură;

c) proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de concesiune  cu nr. 1868/ 2015
       Ordinea de zi a fost adusa la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 

Inainte de  începerea dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, s-a dat citire procesului 
verbal al sedintei  dordinare din data de 30 iulie 2019 si procesului  verbal al sedintei 
extraordinare din data de 9 august 2019. Acestea au fost aprobate cu 12 voturi „pentru”. 

       Intrucât  până la data sedintei  Partidul Social Democrat nu a revenit  cu comunicarea 
privind situaţia supleantului, primele  două puncte de pe ordinea de zi nu au putut fi dezbătute. 

           Se trece la punctul 3 -  propunerea  de reziliere a contractului de concesiune a spatiului  
unde functioneaza cabinetul medical stomatologic. 

Dl. Viceprimar iniţiatorul proiectului de hotarare, aduce  la cunostinta  consiliului local  
demersurile  personale pe care le-a facut  pentru punerea in aplicare a HCL nr. 28/ 2019 prin care
s-a propus  modificarea   contractelor de concesiune prin act aditional cu privire  la cabinetele 
medicale,  celelalte  3 cabinete au fost de buna credinta si au inteles situatia, si-au achitat 
datoriile catre primarie, doar dl Sergiu Burghelea a refuzat, refuză si  primirea documentelor   si 
nu s-a ajuns  la nicio  întelegere, creând  nemultumiri si in rândul cadrelor medicale  care îşi 
desfăşoară  activitatea în aceeasi incintă la dispensarul uman.



In timpul sedintei, d-na Radu Stefana l-a contactat telefonic  pe medic, iar acesta  a 
raspuns  ca este de acord  sa –si plateasca dacă i  se monteaza un contor  pasant pentru  cabinetul 
său si e dispus  sa plateasca  si această lucrare   de montare a contorului, dar nu este de acord  cu 
mentiunile din actul aditional.

Dl. Viceprimar  sustine ca  trebuie  platite utilitati si pentru spatiile comune pe care le 
utilizeaza in comun  cu alt cabinet ( holul de asteptare, grupul sanitar) nu doar ce consuma in 
incinta cabinetului.

Consilierii ii propun  o invitaţie la sedinta următoare pentru a  lămuri aspectele care îl 
nemulţumesc.

In urma discutiilor s-a propus  acordarea unui termen de gratie de o luna de zile  pentru 
semnarea  actului aditional  si pentru plata restantelor si s-a propus ca in cazul in care nu se 
conformeaza dispoziţiilor consiliului local si nu-şi plăteşte datoriile restante privind utilităţile  
într-un termen de o lună de zile, contractul să fie reziliat. Propunerea a fost aprobată cu 10 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Durină Nicolae – care nu e de acord cu termenul de gratie, ci propune sa
i se rezilieze de azi)  si o abţinere ( dl. Anghel Ion – care solicită  sa se faca corespondenta  cu  
confirmare de primire). 

A fost adoptată Hotarârea cu nr. 36.

             Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local.

Dl Stoean Liviu - presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  ordinare de 
astǎzi, 29  august  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

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 1868/02.06.2015  pentru spatiul cu
destinatia  cabinet medical (stomatologie) încheiat cu CMI DR Burghelea Sergiu 

    Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita, având în vedere : 
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre iniţiat 

cu nr. 32 din 20.08.2019;
- raportul  biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Coşereni  cu nr.  25/20.08.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- contractului  de concesiune nr. 1868/02.06.2015 încheiat cu CMI DR Burghelea 

Sergiu;
- HCL nr. 10/ 12.02.2015 privind  concesionarea spatiilor de la Dispensarul uman. 

- Prevederile  Legii nr. 273/ 2006  privind finantele publice locale si HCL nr. 28/2018 
privind modificarea acestora prin act aditional.

- Prevederile art. 326 si art. 327   din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  
privind  Codul administrativ ,

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit.g) si al prevederilor 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 acordă  CMI DR Burghelea Sergiu un termen de graţie  de 30 de zile, 
calculat de la data comunicării, pentru plata restantelor la utilităţi si semnarea actului aditional  
aprobat prin HCL nr. 28/2018, în caz contrar se va   rezilia contractul  de concesiune  nr. 1868/ 
02.06.2015  pentru spaţiul  apartinând comunei Cosereni cu destinatia  cabinet medical  
individual, motivat de neindeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv plata utilitatilor.  

(2) In termen  de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1) CMI Dr. 
Burghelea Sergiu  va elibera spaţiul medical concesionat si va fi lăsat  la dispoziţia comunei 
Cosereni, în starea în care l-a primit , inclusiv mobilierul si celelalte bunuri.

Art. 2  In situatia  rezilierii CMI Dr. Burghelea Sergiu îsi va achita debitele  restante 
acumulate. 

Art. 3 Prezenta hotarare poate fi contestată în condiţiile  Legii contenciosului 
administrativ la Tribunalul  Ialomita. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate  în termenul prevăzut de lege
prin intermediul secretarului  general al comunei Cosereni.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
      STOEAN   LIVIU SECRETAR  GENERAL  U.A.T. COŞERENI 

         NICA     DANIELA 

Nr. 36
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  29  august   2019
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