
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
            JUDETUL  IALOMITA
  SECRETAR  GENERAL
            NR.  133 / 23 iunie 2020

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

DIN  DATA  DE      23 iunie 2020

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   

23 iunie 2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 62/17 iunie 2020.

Sunt  prezenti  la şedinţǎ   toţi  cei 13  consilieri  locali în functie. 

Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de 

hotărâre , secretarul general al comunei –d-na Nica Daniela si 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, după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind   aprobarea procedurii  de tinere la zi a registrului agricol 

pentru  perioada 2020 - 2024- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenţă - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul II, anul 2020

- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

d) proiect de hotărâre privind atribuirea terenului intravilan in suprafata de 704 mp Asociatiei

de Scleroză Multiplă Dinias Georgeta  - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

e) proiect de hotărâre privind  revocarea  Hotararii  nr. 11/ 31.03.2020 pentru modificarea   

Regulamentului  privind taxa de salubritate - iniţiator – primar Lucian Tudorache;



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

 

 Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care,  se supune la vot. 

           Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru” .

           Cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate sunt 

consemnate în  tabelul urmǎtor: 

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 21 aprobarea procedurii  de tinere la zi a 
registrului agricol pentru  perioada 2020 - 
2024

13 12 12 - -

2 22 aprobarea  actualizării Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenţă

13 12 12 - -

3 23 rectificării bugetului local pe trimestrul II, 
anul 2020

13 12 12 - -

4 24 atribuirea terenului intravilan in suprafata de 
704 mp Asociatiei de Scleroză Multiplă Dinias 
Georgeta  

13 12 12 - -

5 25 revocarea  Hotararii  nr. 11/ 31.03.2020 pentru
modificarea   Regulamentului  privind taxa de 
salubritate

13 12 12 - -

       Au fost  analizate următoarele cereri  de competenta  consiliului  local : 

1. Cererea cu nr.  2059/02.06.2020  prin care Drăghici Mihaela solicită amplsarea de camere
de  supraveghere în zona Bulala. Domnul primar  face precizarea  ca in proiectul initial 
cu 60 de camere era  prevazuta si aceasta  zona. Se va avea in vedere  pe viitor.

       Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe site-ul 
instituţiei la adresa : www.primariacosereni.ro.

 SECRETAR  GENERAL   COMUNA COŞERENI,
       NICA  DANIELA

http://www.primariacosereni.ro/
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