
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR.    185 / 30.07.2019

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

DIN  DATA  DE   30  iulie 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  30  iulie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   108/ 25.07.2019.

 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie.

 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre, secretarul general al comunei Cosereni – Nica Daniela şi d-na  Iorgu Rodica – sef birou

financiar contabil.

            Şedinţa aordinară 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 de primarul comunei Cosereni după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe anul
2019;

b) proiect de hotărâre privind  aprobare regulament si taxă pentru oficierea 
căsatoriilor în afara sediului primăriei;

c) proiect de hotărâre privind  aprobare cont execuţie bugetară pe trimestrul II – anul 
2019;

d) proiect de hotărâre privind  aprobare organizare licitaţie pentru  închiriere balta 
Comana;

e) proiect de hotărâre privind  realizare lucrări de pietruire pe străzile din comuna 
Coşereni.

      Ordinea de zi a fost adusa la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. Proiectele 

de hotărâre au fost analizate în sedinta  comisiilor de specialitate ce a vut loc în data de 25 iulie 

2019. Ele sunt însoţite de rapoartele de specialitate ale personalului din aparatul de specialitate al

primarului. 

      Pentru ca prin adresa cu nr. 10527/ 26.07.2019 înregistrată la primăria comunei Coşereni la 

nr. 2536/31.07.2019 a fost trensmis  rezultatul  controlului de legalitate cu privire la  actele 

adoptate în sedinta extraordinară a  consiliului local în data de 9 iulie 2019, respectiv  HCL nr. 

30/2019 privind  mandatarea reprezentantului comunei Coşereni să aprobe modificările 



Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor sale, 

prevăzute în Actul adiţional nr. 2, anexă la proiectul de hotărâre, pentru care au fost făcute 

propuneri de reanalizare sau revocare, aceasta  a fost  din nou supusă  discuţiilor în plenul 

sedinţei si a fost  modificată corespunzător. 

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

următoarele hotărâri, pentru care s-a înregistrat următorul cvorum:

N
r. 
C
rt

Num
arul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consi
lieri   
in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 31
aprobare Plan de analiza si acoperire a 
riscurilor pe anul 2019

12 12 12 - -

2 32
aprobare cont execuţie bugetară pe 
trimestrul II – anul 2019

12 12 12 - -

3 33
organizare licitaţie închiriere balta 
Comana

12 12 12 - -

4 34
realizare lucrări de pietruire pe străzile din
comuna Coşereni

12 12 11 1 -

5 35 mandatarea reprezentantului comunei 
Coşereni să aprobe modificările 
Contractului  de delegare a gestiunii 
serviciului  public de salubrizare şi ale 
anexelor sale, prevăzute în Actul adiţional 
nr. 2

12 12 12 - -

6 - aprobare regulament si taxă pentru 
oficierea căsatoriilor în afara sediului 
primăriei

12 12 4 4 4

             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.  186  / 30 iulie  2019

PROCES VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN  SEDINŢA  ORDINARǍ  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   30 iulie  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  30  iulie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   108/ 25.07.2019.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ  cei  12 consilieri  locali în functie. Cel de-al 13 –lea consilier  

nu a fost incă validat în funcţie, după vacantarea  locului ocupat de către dl. Andrei Marin.
 Participă la sedinta  primarul comunei Tudorache Lucian– inițiatorul proiectelor de 

hotărâre, secretarul general al comunei Cosereni – Nica Daniela şi d-na  Iorgu Rodica – sef birou
financiar contabil.
            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 de primarul comunei Cosereni care dă citire acesteia în vederea aprobării, după 
cum urmează:

f) proiect de hotărâre pentru aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2019;
g) proiect de hotărâre pentru  aprobare regulament si taxă pentru oficierea căsatoriilor în 

afara sediului primăriei;
h) proiect de hotărâre pentru  aprobare cont execuţie bugetară pe trimestrul II – anul 2019;
i) proiect de hotărâre pentru aprobare organizare licitaţie pentru  închiriere balta Comana;
j) proiect de hotărâre pentru  realizare lucrări de pietruire pe străzile din comuna Coşereni.

      Ordinea de zi a fost adusa la cunoştinta  consilierilor prin dispozitia de convocare. 
Proiectele de hotărâre au fost analizate în sedinta  comisiilor de specialitate ce avut loc în 

data de 25 iulie 2019.  Ele sunt însoţite de rapoartele de specialitate ale personalului din aparatul 
de specialitate al primarului. 
      Intrucât  prin adresa cu nr. 10320/ 24.07.2019 înregistrată la Primăria comunei Coşereni la 
nr. 2480 / 29.07.2019 a fost transmis  rezultatul  controlului de legalitate cu privire la  actele 
adoptate în sedinta extraordinară a  consiliului local în data de 9 iulie 2019, respectiv  HCL nr. 
30/2019 privind  mandatarea reprezentantului comunei Coşereni să aprobe modificările 
Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor sale, 
prevăzute în Actul adiţional nr. 2, anexă la proiectul de hotărâre, pentru care au fost făcute 
propuneri de  reanalizare sau revocare,  domnul primar  propune să fie  analizata în sedinţa de 
azi. 

Ordinea  de zi a fost aprobată  cu un număr de  12 voturi „pentru”. 
Se începe cu analiza fiecărui punct în parte.



1. Dl primar Tudorache Lucian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru  anul 2019, actualizat. 
Din raportul personalului de specialitate din cadrul compartimentului SVSU reiese ca  nu 

sunt  modificări fata de Planul aprobat în anul anterior. 
Nu sunt discuţii.
Dl presedinte de şedintă  Stoean Liviu   supune la vot aprobarea Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor pentru  anul 2019. 
Au fost exprimate 12 voturi “pentru”. A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 31.

2. In continuare dl. Primar prezinta proiectul de hotărâre privind  aprobare regulament 
si taxă pentru oficierea căsatoriilor în afara sediului primăriei si face  precizarea ca a 
iniţiat acest proiect  întrucât a avut solicitări in acest sens. Inspirându-se din  procedurile 
adoptate de alte primării care au aprobat  oficierea  casatoriilor  in afara sediului cu plata 
unei taxe si vazand raportul compartimentului de specialitate din care reiese ca  legea  
permite aceasta posibilitate  a  venit cu această propunere. 
Mai multi  consilieri  sunt de părere ca  nu este o idée bună  ca oficierea  căsatoriilor sa se

efectueze în afara sediului instituţiei, cu exceptia celor strict prevăzute de lege, astfel ca  la 
momentul supunerii la vot de către presedintele de şedinţă, au fost exprimate  4 voturi 
“pentru” , 4 voturi  ’impotrivă” şi 4 “abţineri”. 

Având în vedere  rezultatul  votului, acest proiect  de hotărâre  nu a fost  aprobat. 

3. Se trece la analizarea proiectului de hotărâre prin care se propune spre  aprobare 
contul de  execuţie bugetară la nivelul  trimestrului II – anul 2019.

D-na contabil Iorgu Rodica dă citire raportului intocmit  cu privire la situaţia  veniturilor si 
cheltuielilor  inregistrate în bugetul local de la începutul anului pana la finalul trimestrului II. 

- Veniturile totale realizate la  finele trimestrului II pentru secţiunea de funcţionare,  
au fost in sumǎ totalǎ de  2.793.951,68  lei, iar cheltuielile  realizate  au fost în sumǎ  
de  1.789.153,27 lei, cu un excedent  de 1.004.798,41 lei .

-   la  secţiunea  de dezvoltare,  veniturile  realizate  au fost de  50.000   lei, iar 
cheltuielile au fost realizate în sumǎ de  16.012,62 lei, cu un excedent de 33.987,38 lei

- Pentru activitǎţile  autofinanţate, veniturile  realizate  pânǎ  la finele trimestrului II 
au fost de  44.750,00 lei, iar cheltuielile realizate  au fost  de  25.441,04  lei, cu  un 
excedent de  19.308,96  lei. 
Dl. Durina Iulian precizează  că  nu este de acord  cu  realizarea trotuarului pe strada 
Grădiniţei. Consideră ca  trotuarul putea fi reabilitat/ ridicat  cu angajaţii primăriei din
compartimentul administrativ gospodăresc. Suma alocata pentru acest  trotuar este 
prea mare  si   consideră ca şi alţi consilieri  că prioritar  era  trotuarul de la drumul 
naţional, pe Calea Bucureşti. 
După prezentare,  execuţia  bugetară a fost  supusă spre aprobare. 

Au fost exprimate  12 voturi „ pentru”aprobarea contului de execuţie bugetară la  nivelul 
trimestrului II, anul 2019.  A fost adoptată    Hotărârea  cu nr. 32.



4. In continuare se supune atentiei proiectul de hotărâre privind  aprobarea organizării 
licitaţiei publice pentru  închirierea baltii Comana. 
Domnul primar  prezintă   proiectul de hotărâre, studiul de oportunitate întocmit de dl 
Toma Anton – viceprimarul comunei Coşereni, precum si caietul de sarcini întocmit  de 
compartimentele de specialitate  si procedura  ce va fi urmată   la licitatie  conform 
Codului administrativ. 

Dl. Primar  prezinta de asemenea raportul de evaluare întocmit de evaluator  autorizat – 
Bodeanu Valentin, cu privire la estimarea valorii de piată a  baltii, compuse din circa 36 ha 
luciu apa  si  6 ha teren afferent ce reprezinta zona de protecţie. In baza acestui raport 
precizeaza ca s-a fundamentat  pretul minim  de pornire  al licitatiei, tinănd  cont ca a avut 
informatii ca  se oferea  o redeventa  de 7000 euro/ an de catre persoane interesate înainte de 
expirarea  contractului cu fostul chirias. 
Primar Tudorache Lucian: „Fata de pretul la care a fost inchiriata  balta Comana pana anul

trecut,  pe care l-am considerat modic si  nesemnificativ, comparativ  cu potentialul si suprafata
băltii, am propus  pretul minim de ofertare de 10.000 euro/ an pentru intregul obiectiv. 

De asemenea pretul minim solicitat   a fost stabilit  astfel incât  să  realizăm  si un venit
convenabil, dar nici să fie exagerat  pentru a  descuraja  investitorii, ştiut fiind  faptul că   balta
necesită  anumite  investiţii pentru a putea fi exploatată în scopul propus, iar pe de altă  parte
investitorii urmăresc si obtinerea unui mic  profit. Propun ca  durata contractului initial să fie de
10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Dl primar  „As vrea sa nominalizam si   membrii  comisiei   de evaluare  si  propun ca din
comisie să facă parte dl Anghel si dl. Durină”. 

Acestia îsi exprima  dezacordul si precizează   ca nu vor să participe la lucrările comisiei. 
Dl. Primar  ii informeaza ca  se va gandi atunci când va constitui comisia, iar propunerile vor

ramane  la latitudinea sa, dacă  consilierii  nu se oferă să participe. 
După încheierea discuţiilor,  se supune  aprobării  în plen de către presedintele de sedintă,

proiectul de hotarâre privind închirierea bălţii  întrunind un număr de 12 voturi „pentru”. 
A fost adoptată    Hotărârea  cu nr. 33.

5. Se dă citire proiectului de hotărâre privind  realizarea lucrărilor de pietruire pe 
străzile din comuna Coşereni. 
Dl primar informează că în anul precedent suma alocată pentru pietruire nu a fost 

suficientă  pentru lucrări de întreţinere  pe  toate străzile  din comună şi  este necesară 
continuarea acestor  lucrări  pe tronsoanele care necesita  de urgentă reabilitare. A fost  analizată 
situaţia  punctelor vulnerabile  si inventariate 24   de străzi  a căror stare de degradare a avansat 
făcând imposibil  traficul   rutier  îndeosebi  în perioadele cu vreme nefavorabilă, dar si cele care 
au un strat superficial  de material pietros.    

Dl. Viceprimar  prezinta lista acestor  străzi. 
Dl primar  mai informează ca a fost întocmit  un proiect  tehnic de reabilitare si că este  

necesară o cantitate de  233.000 metri cubi de piatră pentru a acoperi 26.000 mp de  drum. 
Valoarea investiţiei de anul acesta este de 3,9 miliarde lei.

Dl Stoian Liviu întreabă când începe pietruirea. 
Dl. Viceprimar  informează că acum în august – septembrie. 



Se supune  la vot  si se inregistrează 11 voturi “pentru”. Dl. Anghel  Ion votează 
împotrivă, cu motivaţia  că doreste să se asfalteze, nu să se pietruiască.

A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 34. 

In continuare se reanalizează proiectul de hotărâre privind  mandatarea 
reprezentantului comunei Coşereni să aprobe modificările Contractului  de delegare a 
gestiunii serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor sale, prevăzute în Actul adiţional nr.
2, luand in  considerare precizarile din adresa  Instituţiei prefectului judeţului Ialomiţa cu nr. 
10320/ 24.07.2019 înregistrată la Primăria comunei Coşereni la nr. 2480 / 29.07.2019 a fost 
transmis  rezultatul  controlului de legalitate cu privire la  actele adoptate în sedinta extraordinară
a  consiliului local în data de 9 iulie 2019, respectiv  HCL nr. 30/2019 privind  mandatarea 
reprezentantului comunei Coşereni să aprobe modificările Contractului  de delegare a gestiunii 
serviciului  public de salubrizare şi ale anexelor sale, prevăzute în Actul adiţional nr. 2, anexă la 
hotărâre. 

S-a propus  revocarea HCL nr. 30/ 9.07.2019 si  aprobarea  modificărilor  prevazute în
Actul  Aditional  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  nr.
5/04.04.2011, conform anexei nr. 1 care contine  actul aditional. 

Dl Anghel: „Adica acum cu aprobarea actului aditional, noi suntem de acord cu tarifele
propuse? Noi am propus sa ne transmită în copie nota de fundamentare  a preturilor.”

D-na   secretar  raspunde  ca   a  solicitat  acest  lucru  d-lui  Serban  Ciprian,  dar  nu  s-a
comunicat nimic. 

Dl.  Primar  spune  că  se  intocmeste   situatia   pentru  ANRSC  si  trebuie  sa  aibă
fundamentarea intocmită. Hotărarea este necesară pentru  obţinerea avizului ANRSC. 

Dl. Anghel Ion: „ Poziţia consiliului local este ca suntem de acord cu actul aditional, dar
încasarea la agentii economici să se facă raportat la cantitatea  predată.”

De  asemenea  s-a  propus  să  se   acorde mandat special d-lui Tudorache Lucian, având funcţia de
primar,  ca reprezentant al comunei Coşereni în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Eco Euro Cab, să voteze în numele şi pe seama comunei Cosereni,
aprobarea Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr. 5/04.04.2011, iar cu ducerea la indeplinire  a hotararii a fost  insarcinat primarul comunei, ca
urmare a mandatului primit. 

Dl Stoean Liviu – preşedintele de sedinta supune  la vot. 
Au fost exprimate 9 voturi”pentru”, 1 vot impotrivă – dl Anton Constantin, considerând  ca 
pretul pentru agentii economici de 309 lei este  prea mare si 2 abtineri, dl. Durină Iulian si dl. 
Anghel Ion.

A fost adoptată Hotararea cu nr. 35.

             Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului Local.

La rubrica „Discuţii diverse” , dl Stoean Liviu sesiseaza  faptul este  imperios necesar sa 
se urgenteze cu camerele de luat vederi si ca a devenit  un fenomen  pe care nu il controleaza 
nimeni cu întrecerile cu masini pe care le fac anumiţi tineri in localitate. 



Dl. Viceprimar spune ca a identificat  numerele si le-a comunicat  la politie, au fost  
chemati  parinţii acestora. Sunt mai multe probleme cu distrugerile. Au distrus in parc banci, 
cabinele de ...

Dl. Primar : „ A fost identificata o duba albă  din  Borănesti, care vine frecvent”. 
D-na Radu Stefana:” Am informatii ca  tiganii cu duba au fugărit  fete  din sat. Trebuie sa

se ia masuri.”
Dl. Anghel Ion solicita secretarului să consemneze ce spune şi întreabă  în ce calitate 

primarul localitatii ameninţă şi  jigneste cetăţenii din localitate,  are o atitudine 
necorespunzatoare, îi urmăreşte  si  prezinta în continuare  anumite  fapte şi aspecte despre care  
a auzit  dânsul de la unii cetăţeni. 

Secretarul comunei îl informează  nu va consemna cele relatate, întrucât  nu au legătură  
cu   problemele comunitătii si dacă doreşte,  să  scrie  dânsul o informare si o va ataşa la procesul
verbal al sedintei. 

După încheierea  discuţiilor presedintele de şedinţǎ  declarǎ închise lucrǎrile  şedintei  
ordinare. Drept pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal, astǎzi, 30  iulie  2019.  

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 

   STOEAN    LIVIU

Intocmit  de 

SECRETARUL GENERAL AL   COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA



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

        JUDETUL  IALOMIŢA

H O T Ã R Â R E
privind  actualizarea  Planului  de  analiza  si acoperire a riscurilor  

al comunei  COŞERENI, judeţul Ialomiţa  pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Cosereni:
Având în vedere:

- proiectul de hotǎrâre si expunerea de motive a primarului comunei Coşereni,
- referatul  responsabilului SVSU  Coşereni cu nr. 2465/26.07.2019;
- Avizul comisiei de specialitate cu nr. 179 / 25.07.2019. 

Ţinând  cont de :
-    prevederile art. 4, alin (4) si 13 ,  lit. a)  din  Legea  nr. 307 / 2006 privind  apararea 
impotriva  incendiilor, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
-   prevederile  art.  14, lit. a) din OMAI nr.  163/ 2007 privind aprobarea Normelor  
generale de aparare împotriva incendiilor;

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

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

Art. 1   Se  actualizeazǎ Planul de analizǎ  si acoperire  a riscurilor  aferent localitatii 
Coşereni pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

Art. 2  Dupa  aprobare,  planul de analiza si acoperire  a riscurilor aferent comunei  Coşereni
se va pune  la dispozitia secretariatului  tehnic permanent al comitetului  local pentru  situatii de 
urgenta, iar  extrase din acest  document se vor  pune la dispozitie celorlalte  institutii si organisme  
care , la nivel  local, au  atributii în prevenirea si  gestionarea riscurilor generatoare  de situatii  de 
urgenta. 

Art. 3  Primarul  localitatii, seful  serviciului voluntar  pentru  situatii  de urgenta si  
cadrul  tehnic  cu  atributii in domeniul  apararii impotriva  incendiilor, vor  duce  la  indeplinire  
prevederile  prezentei  hotarari. 

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

COŞERENI
     NICA     DANIELA 

Nr. 31
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30 iulie   2019



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

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTARARE
privind   aprobarea contului de  execuţie al bugetului  comunei Coşereni 

 pe trimestrul II, anul 2019

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 

- expunerea de motive a primarului comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre 
nr.30/16.07.2019;

- raportul  biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Coşereni  cu nr. 171/ 17.07.2019;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 173/25.07.2019;
- Prevederile art.40 si art.  49, alin. (12) din Legea nr. 273/ 2006  privind finantele 

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

În temeiul prevederilor prevederile art. 196, alin. (1), lit.a) din  Ordonanta de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  propune spre adoptare  prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1)  Se aprobă contul de  execuţie al bugetului  comunei Coşereni pentru  trimestrul
II-  anul financiar 2019, atât pentru secţiunea de functionare, cât şi pentru secţiunea  de 
dezvoltare, aşa cum este prevǎzut în anexa nr.  1 pentru venituri şi în anexa nr. 2 pentru 
cheltuieli.

(2) Anexele 1 si 2 fac parte integrantǎ din prezenta  hotǎrâre. 
Art. 2 Prezenta hotarare vafi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, 

publicare pe site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

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

     NICA     DANIELA 

Nr. 32
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  iulie  2019
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii bălţii Comana

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Coşereni si proiectul de hotǎrâre  nr. 
28/16.07.2019;

- raportul  compartimentului cadastru – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Coşereni  cu nr.  169/16.07.2019;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- Expunerea de motive privind  necesitatea  valorificarii prin închiriere a bălţii Comana;
-  HCL nr. 12/ 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;

- Prevederile  Legii nr. 273/ 2006  privind finantele publice locale.
- Prevederile art. 284, 332- 348  din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  

privind  Codul administrativ ,

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(3) 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  Se aprobă  închirierea bălţii Comana  cu o suprafata  de  36,58 ha luciu apă si 6.05 
ha zona de protecţie, aparţinând  domeniului public al comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa, pentru
o perioadă  de 10 ani.

Art. 2  Se aprobă studiul de oportunitate, raportul de evaluare şi caietul de sarcini, 
conform anexelor 1,2 şi 3 la prezenta hotărâre, în vederea  închirierii bălţii Comana.

Art. 3 (1)Închirierea se va face prin licitaţie publică,  conform procedurii si 
documentatiei de atribuire  prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre,  iar pretul minim ofertat
nu poate fi mai mic decat suma de 10.000 euro/ an, respectiv 235 euro/ ha/ an. 

(2) Licitaţia publică va fi organizată la sediul Primăriei  comunei Coşereni – Calea 
Bucureşti, nr 130, comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa, la data de  26 septembrie 2019, ora 11.00 . 

Art. 4 Se împuterniceste  primarul comunei Coşereni pentru organizarea licitaţiei publice 
şi pentru semnarea contractului de închiriere în numele şi în interesul  comunei Coşereni. 

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, 
publicare pe site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.

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

         NICA     DANIELA 

Nr. 33
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30 iulie  2019

http://www.primariacosereni.ro/


          R O M Â N I A         ANEXA nr. 1
     JUDEŢUL  IALOMIŢA           la HCL nr. 33/30.07.2019
CONSILIUL LOCAL  COŞERENI        

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind inchirierea  Bălţii Comana, în vederea exploatării piscicole 

si amenajare în scop de agrement

            În baza  art. 332, 333 si 334 ale sectiunii a 4-a din Codul administrativ  aprobat
pron  OUG nr.  57/  2019,  cu  privire  la  inchirierea  bunurilor  proprietate  publică   ale
Comunei  Cosereni  propun  demararea  procedurii  de   închiriere  a  Baltii  Comana  în
suprafaţă a luciului de apa de 36,58 ha, si  6,05 ha zona de protectie a lacului.

I. Descrierea obiectivului
Balta Comana este situata în partea de vest a comunei Cosereni şi a servit drept

acumulare de apă cu destinatia exploatare pscicola si agrement, precum şi pentru alte
necesităţi agricole pentru terenurile agricole din zonă. 
      Obiectivul în cauză are următoarele vecinătăţi :
- Nord - sit arheologic Magura de la Comana si SC Monsan Agroturism SRL,
- Est  - sit arheologic  Turceasca, Locuinte vacanta, teren doemniul privat al comunei
Cosereni si cabana servitute balta;
- Sud  – limita cu UAT Movilita(balta + dig);
- Vest  – sit arheologic Magura de la Comana si limita cu UAT Movilita(balta+dig).

În zona adiacentă terenului nu există surse de:  apă-canal,  gaz metan,  respectiv
infrastructură tehnico – informaţională. 

Accesul se poate realiza pe drumul de exploatare ce leagă intravilanul comunei
Cosereni si Balta Comana.

Acumularea de apă face parte din domeniul public al comunei Cosereni conform
H.G.R. nr. 1353, anexa 24, poziţia 16 , modificată ulterior  prin HCL nr. 38/ 2009. 

II. Activităţi propuse
În această zonă se propun următoarele activităţi:

- exploatare piscicola 
- zonă de agrement cu amenajări specifice,
- luciu de apă, cu activităţi de pescuit, 
- terenuri de sport, 
- terenuri de joacă,
- sporturi specifice mediului acvatic,
- diverse servicii conexe de comerţ şi alimentaţie publică, cu condiţia respectării PUZ
aferent zonei a cărui elaborare intră în sarcina concesionarului.

III. Motivaţia  închirierii:
Prin inchirierea acestui teren se urmăresc următoarele obiective:

- utilizarea eficientă a zonei,
- obţinerea de venituri suplimentare la bugetul consiliului local,
- oprirea degradării ecologice a zonei, prin depozitări abuzive, necontrolate şi aleatoare
de deşeuri menajere şi nu numai,
- refacerea ecologică a zonei,



- evitarea utilizării  parţiale sau totale a luciului de apă  în mod abuziv de unii agenţi
economici şi/sau persoane fizice,
- protejarea pânzei/pânzelor de apă freatică de acţiunea poluanţilor,
- crearea unui loc de agrement.

IV. Durata închirierii
Pentru inchirierea bunului în cauză, s- a procedat la calculul nivelului minim al

chiriei care s-a determinat în conformitate cu prevederile legale în domeniu astfel încât să
asigure  amortizarea  investiţiilor  realizate  şi  realizarea  unui  profit  minim  de  către
investitor.

Propunem  ca  durata  inchirierii  să  se  facă  pe  o  perioada  de  10  ani.  
V. Stabilirea  pretului chiriei
Nivelul  minim  al  chiriei   a  fost   calculată   luand   in  considerare  suprafata,

potentialul economic  si estimarea  valorii din raportul de evaluare intocmit de evaluator
autorizat, dar si  valoarea investitiei ce ar trebui efectuata  de investitor  pentru a aduce
bunul  la  o  stare  de  exploatare  corespunzatoare  scopului  propus,  de  asemenea  a  fost
corelată cu preţurile practicate în zonă pentru concesionarea/ inchirierea  unor  acumulări
de apă, în aşa fel încât să nu existe diferenţe sensibile de nivel minim al redevenţei.

Consider că pentru balta Comana nivelul minim al redevenţei  un se poate situa
sub  10000 euro/  an,  respectiv  circa  235 euro/  ha/an  si  propun  ca  ofértele  financiare
propuse  sa fie  peste valoarea de 10000 EUR/an. 

VI. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de inchiriere
Conform codul  administrativ  respective  art.  332,  333  si  334   ,  inchirierea

obiectivului  se  va  face  prin  licitaţie  publică.  Conform  acestui  act  normativ,  pentru
atribuirea contractului de inchiriere se va avea in vedere procedura de inchiriere.

VII. Termene de realizare a procedurii de inchiriere
După adoptarea şi intrarea în vigoare a Hotărârii consiliului local de aprobare a

iniţierii procedurii de inchiriere, se vor transmite spre publicare anunţuri de licitaţie la
Monitorul Oficial, un ziar de circulaţie naţională/un ziar de circulaţie locală cu cel puţin
20 de zile înainte de  data limită de depunere a ofertelor. 

VIII. Concluzii
Propunem consiliului local  spre aprobare inchirierea obiectivului descris la pct.I.

in  vederea   exploatării  in  scop  piscicol  si  de  agrement,  a  valorificarii  potentialului
economic  al bunului din patrimoniul  public si  realizarea unor venituri la bugetul local al
comunei Coşereni. 



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

        JUDETUL  IALOMIŢA

H O T Ã R Â R E
privind  aprobarea executării lucrărilor de „ Intreţinere  străzi pietruite în comuna

Cosereni, prin scarificare, reprofilare si adaos de material  pietros”

      Consiliul Local al comunei Cosereni:
      Având în vedere:
- proiectul de hotǎrâre si expunerea de motive a primarului comunei Coşereni,
- referatul Compartimentului cadastru –urbanism;
- Avizul comisiei de specialitate  a consiliului local.
      Ţinând  cont de :
- prevederile Legii nr. 273/ 2006  privind finantele publice locale,
-  HCL nr. 12/ 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1)  din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/
2019  privind  Codul administrativ,  propune spre adoptare  prezenta

HOTǍRǍŞTE:

Art. 1   Se   aproba  documentatia  pentru  realizarea   obiectivului  de investitie  „ Intreţinere  
străzi pietruite în comuna  Cosereni, prin scarificare, reprofilare si adaos de material  
pietros”, astfel cum este prezentat  în anexa ce face parte integranta din prezenta  hotărâre . 

Art. 2   Sumele necesare pentru lucrarile prevazute   în proiectul prevăzut la  art. 1 se vor  asigura  
din bugetul local al comunei Coşereni.

     Art. 3  Primarul  localitatii, împreună cu personalul din aparatul  de specialitate, vor  duce
la  indeplinire  prevederile  prezentei  hotarari. 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,                        CONTRASEMNEAZÃ,
STOEAN  LIVIU        SECRETAR GENERAL COMUNA  

COŞERENI
     NICA     DANIELA 

Nr. 34
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30 iulie   2019



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

   JUDEŢUL  IALOMIŢA 

H O T Ã R Â R E
Privind aprobarea modificărilor la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de

salubrizare nr. 5/04.04.2011 si acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Coşereni
să voteze în numele si pe seama comunei Cosereni aprobarea modificărilor prevăzute în actul

adiţional

    Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomiţa
 Având în vedere:
- Referatul  ADI  Eco  Euro  Cab  cu  privire  la  necesitatea  aprobării  modificărilor  la

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare si ale anexelor sale si 

- HCL nr. 30/2019 adoptată in sedinta din data de  9.07.2019;  

Ţinând cont de recomandările transmise de  Instituţia prefectului judeţului Ialomiţa prin
adresa cu nr. 10320/ 24.07.2019 prin care se comunică  rezultatul verificării  legalităţii
actelor administrative  adoptate si de referatul întocmit de secretarul general al comunei
Cosereni;

În temeiul prevederilor prevederile art. 139, alin. (1)  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ ,  adoptă  prezenta 

H O T Ǎ R Â R E :

Art.l.  Se aprobă modificările  prevazute în Actul Aditional  la Contractul  de delegare a
gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  nr.  5/04.04.2011,  conform anexei  nr.  1  la  prezenta
hotarare.

Art.2. Se acordă mandat special d-lui Tudorache Lucian, având funcţia de primar,  ca
reprezentant al comunei Coşereni în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Euro Cab, să voteze în numele şi pe seama comunei Cosereni,  aprobarea
Actului  Aditional  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  nr.
5/04.04.2011.

Art.3. Primarul comunei Cosereni va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotararea  cu nr. 30/09.07.2019 se revocă.
Art.5. Secretarul general al comunei  Cosereni va asigura  comunicarea  hotararii către

persoanele interesate.

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

     NICA   DANIELA 



Nr. 35
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  iulie  2019 


	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞERENI
	a) proiect de hotărâre privind aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2019;
	b) proiect de hotărâre privind aprobare regulament si taxă pentru oficierea căsatoriilor în afara sediului primăriei;
	c) proiect de hotărâre privind aprobare cont execuţie bugetară pe trimestrul II – anul 2019;
	d) proiect de hotărâre privind aprobare organizare licitaţie pentru închiriere balta Comana;
	e) proiect de hotărâre privind realizare lucrări de pietruire pe străzile din comuna Coşereni.
	Pentru
	12
	12
	12
	11


	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞERENI
	f) proiect de hotărâre pentru aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2019;
	g) proiect de hotărâre pentru aprobare regulament si taxă pentru oficierea căsatoriilor în afara sediului primăriei;
	h) proiect de hotărâre pentru aprobare cont execuţie bugetară pe trimestrul II – anul 2019;
	i) proiect de hotărâre pentru aprobare organizare licitaţie pentru închiriere balta Comana;
	j) proiect de hotărâre pentru realizare lucrări de pietruire pe străzile din comuna Coşereni.
	1. Dl primar Tudorache Lucian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2019, actualizat.
	2. In continuare dl. Primar prezinta proiectul de hotărâre privind aprobare regulament si taxă pentru oficierea căsatoriilor în afara sediului primăriei si face precizarea ca a iniţiat acest proiect întrucât a avut solicitări in acest sens. Inspirându-se din procedurile adoptate de alte primării care au aprobat oficierea casatoriilor in afara sediului cu plata unei taxe si vazand raportul compartimentului de specialitate din care reiese ca legea permite aceasta posibilitate a venit cu această propunere.
	3. Se trece la analizarea proiectului de hotărâre prin care se propune spre aprobare contul de execuţie bugetară la nivelul trimestrului II – anul 2019.
	4. In continuare se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru închirierea baltii Comana.
	Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, studiul de oportunitate întocmit de dl Toma Anton – viceprimarul comunei Coşereni, precum si caietul de sarcini întocmit de compartimentele de specialitate si procedura ce va fi urmată la licitatie conform Codului administrativ.
	5. Se dă citire proiectului de hotărâre privind realizarea lucrărilor de pietruire pe străzile din comuna Coşereni.
	A fost adoptată Hotararea cu nr. 35.


