
  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. 41/18.10.2019 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. 259/18.10.2019;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr. 266/24.10.2019;
- 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 321.000 lei din excedentul bugetar al anilor precedenţi ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru realizarea următoarelor  investiţii:

a) „Sistem de supraveghere video in comuna Coşereni” – 200.000 lei;
b) Proiecte – „Modernizare străzi comunale” – 100.000 lei;
c) „Sistem detectare incendiu – Gradiniţa Pătrime” – 11.000 lei;
d) Garanţie lucrări parc „ Poeniţei” – 10.000 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,
 TOMA  ANTON            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 
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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 III, anul 2019

Consiliul  local al comunei Coşereni , judetul Ialomita
Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr. 42/18.10.2019 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. 260/18.10.2019;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr. 267/24.10.2019;
- 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  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 contul de  execuţie al bugetului  comunei Coşereni pentru  trimestrul III-  
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,
 TOMA  ANTON            SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

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

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  implementării proiectului de investiţii
 ”Sistem de supraveghere video în comuna Coşereni” 

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
  Analizând : 
- proiectul de hotărâre cu nr. 43/18.10.2019 si referatul de aprobare al primarului comunei 

Coşereni în calitate de  iniţiator;
- raportul compartimentului urbanism  nr. 264/18.10.2019;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr. 269/24.10.2019;
Tinând cont de prevederile:

- art. 42 -45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificǎrile si 
completǎrile ulterioare;
- HG nr. 907/ 2016 privind  etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

In temeiul art. 129, alin.(1)si alin. (2)  şi ale art. 139 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 
57/ 2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobǎ studiul de fezabilitate si  implementarea  proiectului de investiţii  ” Sistem de 
supraveghere video în comuna Coşereni”   la nivelul comunei Cosereni.

Art. 2 Cheltuielile necesare realizării  investiției   în suma de 200.000 lei  se suportă din  
excedentul bugetar al anilor precedenţi  al comunei Cosereni.

Art.3 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul comunei Cosereni, 
domnul Tudorache Lucian.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Coşereni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cosereni şi prefectului județului Ialomita și
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primariacosereni.ro

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

     NICA     DANIELA 
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