
  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. 50/ 13.12.2019 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;
- avizul Comisiei de specialitate cu nr. 320/23.12.2019
- 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) 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 rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al comunei Coşereni, la 

nivelul trimestrului IV - anul 2019,  cu suma de 35.000 lei, din care 15.000 lei pentru achizitionare 

cadouri copii cu prilejul  organizării  pomului de Crăciun.

(2) Detalierea veniturilor  si cheltuielilor se regăşeşte 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,
 TOMA  ANTON         SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr.  54
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30 decembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      

http://www.primariacosereni.ro/


      C O Ş E R E N I
        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul 
comunei Cosereni, judetul Ialomita, pentru anul 2020

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 

- proiectul de hotǎrâre nr. 48/18.11.2019 si referatul de aprobare al primarului în calitate  de iniţiator 
inregistrat la nr. 282/18.11.2019;

- avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr. 322/23.12.2019;
- raportul  compartimentului de impozite si taxe nr. 281/18.11.2019;

Având în vedere :

- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizatǎ;
- prevederile art.6 alin (1)-(8) din Legea nr.52 /21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare

      In  temeiul  art.  129.  alin.(4),  lit.  c)  şi  art.  139,  alin.(3),  lit.  c)  din OUG nr.  57/2019 privind  Codul
administrativ ,  adoptǎ   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020,  indexate cu valoarea indicelui de inflaţie
de 4,6 %  înregistrat  la nivelul anului 2018, după cum urmeazǎ:

1. Nivelurile stabilite în sume fixe sunt cele prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale 
pentru anul 2020, ce constituie anexa nr.1, parte integrantǎ a prezentei hotǎrâri .

2. Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri:
2.1 Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice cota de 

impozitare este de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.
2.2 Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza:
- cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinta;
- cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta;
- cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta;
2.3 In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul 

terminarii se actualizează, astfel că acesta se considera ca fiind cel in care a fost executata receptia la terminarea 
lucrarilor,daca valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii 
lucrarilor.

2.4 Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare este de 1% 
asupra valorii care poate fi:

- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinta;

- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţǎ;



- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor 
dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

2.5 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 
cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1), impozitul se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza 
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential  cu impozitul determinat pentru 
suprafata folosita in scop nerezidential.

3. Impozit cladiri persoane juridice:
3.1 Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, cota de 

impozitare este de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii (art.460,alin.1).
3.2 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice cota de 

impozitare este de 1% asupra valorii impozabile a cladirii.
3.3 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice si utilizate pentru activitati 

din domeniul agricol, se aplica cota de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
3.4 Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare, in caz 

contrar cota impozitului pe cladiri este de 5%.

Art.2 Pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice care achitǎ integral cu anticipatie pânǎ  la
data de 31 martie 2020, se stabileste o bonificaţie dupǎ cum urmeazǎ:

a)in cazul impozitului pe cladire, la 10%; 
b)in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c)in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.

Art.3 Impozitul anual pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport se plateste 
anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Art.4 Impozitul anual pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, de pana la 50
lei, inclusiv, datorat de catre contribuabili persoane fizice si juridice, se plateste integral pana la primul termen 
de plata.

Art.5 Cladirilor, precum si terenurilor situate in intravilanul localitatii(curti constructii sau inregistrate in
registrul agricol la alta categorie de folosinta) li se aplica coeficientul de corectie de 1,10 corespunzator rangului 
IV al localitatii.

Art.6 Pentru terenul extravilan se va aplica un coeficient de corectie corespunzator celor patru zone 
existente: zona A(vii) – 1,10; zona B – 1,05; zona C – 1,00; zona D – 0,95.

Art.7 Declararea cladirilor, a terenurilor si a mijloacelor de transport se face in termen de 30 de zile de 
la data dobandirii si se impoziteazǎ începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Art.8 Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si a 
bicicletelor, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, inclusiv remorcile destinate a fi trase de acestea, 
precum si vehiculele cu tractiune animalǎ se vor înregistra la nivelul Primariei comunei Cosereni.



Art.9 Actele normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale inclusiv Hotararile Consiliului
local al comunei Cosereni prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului 
fiscal curent,  sunt prevǎzute în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la 
art.456, alin.(1), 464, alin. (1), 469, alin. (1), 476, alin.(1) din Legea nr. 227/2015, conform anexei nr. 3 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11  Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Ialomita si se aduce la cunostinta publica 
prin grija secretarului comunei  prin afisare la sediul Consiliului local Cosereni si pe site-ul 
www.primariacosereni.ro .

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
 TOMA  ANTON            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 56
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  decembrie  2019



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

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
Privind  aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi  efectuate  de

beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2020

Consiliul local al comunei Coşereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- proiectul de hotărâre cu nr. 52/ 16.12.2019 si referatul de aprobare al primarului comunei 

Coşereni în calitate de  iniţiator;
-raportul comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local cu nr. 324/23.12.2019; 
-raportul compartimentului de asistenţă socială  din cadrul Consiliului local Cosereni nr. 
309/16.12.2019. 

In conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin (7)  din Legea nr. 416/  2001 privind  venitul minim garantat ,cu 

modificǎrile  si completarile  ulterioare;
- prevederile art. 28 alin (2) si (3) din Normele  Metodologice  de aplicare a Legii nr. 416/2001, 

aprobate  cu  HG 50/ 2011;

In temeiul  prevederilor art. 139  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 , 
propune spre adoptare  prezenta , adoptă  prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aproba Planul de actiuni si de lucrari  de interes  local, ce  vor  fi  efectuate în cursul 
anului 2020 de  beneficiarii de venit  minim garantat  în conformitate  cu  prevederile art. 6 din Legea 
nr. 416/ 2001, asa cum este  prezentat  în anexa la  prezenta  hotarare. 

Art. 2  Viceprimarul, împreună cu personalul din aparatul de  specialitate al primarului, vor 
duce la  îndeplinire  prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Secretarul general al comunei va asigura  publicitatea prezentei hotǎrâri si o va 
comunica : Primarului comunei  Coşereni, Prefectului judetului Ialomita si AJPIS Ialomiţa. 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
 TOMA  ANTON            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 57
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  decembrie  2019

                                                                                                                                              Anexa la
HCL nr. 57/30.12.2019

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru anul 2020



intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea
nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare
Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termene de
realizare        Resurse

1
Salubrizare strazi, 
salubrizare si 
intretinere Parc

- Curatenie stradala
- Colectare selectiva a deseurilor,
- Intretinere trotuare,

permanent
Beneficiarii 

416/2001

2

Ecologizarea zonelor  
adiacente strazilor

- Intretinere acostament stanga -dreapta
- Taierea vegetatiei si decolmatarea, 
curatarea aluviunilor permanent

Beneficiarii
416/200

3

Lucrari de intretinere 
(Primarie, Scoala, 
Gradinita, Parc, Monument)

- Taierea si toaletarea arbustilor,
- Colectarea selectiva a deseurilor
- Defrisarea si indepartarea resturilor
- Curatarea si intretinerrea 

acostamentelor
- Curatarea zapezii in timpul iernii

permanent Beneficiarii
416/200

4

Lucrari de intretinere a 
zonei Terenurilor de sport 
din localitate

- Pregatirea spatiilor si a locurilor pentru
semanarea gazonului, plantarea florilor

- Saparea si nivelarea zonelor 
- Intretinerea gazonului si gardului

permanent
Beneficiarii

416/200

5

Reabilitarea islazului 
comunal

- Curatirea maracinisului si a 
resturilor vegetale

- Distrugerea musuroaielor
- Fertilizarea pasunii

permanent Beneficiarii 
416/2001

6

Lucrari de strangere a 
deseurilor depozitate 
in zona fostei rampe 

- Colectarea selectiva a deseurilor 
menajere si a celor reciclabile

- Lucrari de nivelare 
- Strangerea deseurilor 

rezultatdidemolari

permanent
Beneficiarii 

416/2001

7

Lucrari de intretinere 
a pietii de legume si 
zarzavaturi din 
localitate

- Colectrea selectiva a deseurilor
- Indepartarea maracinisului
- Lucrari de intretinere si curatenie 

in incinta

permanent Beneficiarii 
416/2001

NOTA     :
Evidenta repartizarii si efectuarii orelor de munca  se va realiza de către  dna Radu Marioara – consilier asistenta socială



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  2020– 2021

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 

- proiectul de hotaraâre nr. 49/28.11.2019  si referatul de aprobare  al primarului  comunei 
Coşereni în calitate de  iniţiator;

- avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr.325/ 23.12.2019 ;
- raportul  secretarului comunei Coşereni  316/ 18.12.2019;

Având în vedere :

-     adresa  Inspectoratului Scolar Judeţean Ialomiţa 20094/11.12.2019 prin care s-a transmis avizul 
conform pentru organizarea retelei scolare in forma propusă  ;
-   prevederile  art. 19 alin. 1- 4 si art. 61 alin. 2  din Legea  educaţiei naţionale  nr. 1 / 2011;
-   prevederile art. 24 din OMEN  nr. 5090 /30.08.2019  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 2020-2021.

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

:
H O T A R A R E

Art. 1  Se  aprobǎ organizarea retelei şcolare  la  nivelul comunei Coşereni, pentru anul şcolar 
2020- 2021 , 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,
 TOMA  ANTON                      SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 59
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  30  decembrie  2019



Anexa la  HCL NR.  59/ 30.12.2019

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

pentru anul şcolar 2020 – 2021
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