
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
            JUDETUL  IALOMITA
  SECRETAR  GENERAL
            NR. 163   / 31 .07.2020

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

DIN  DATA  DE      31  iulie 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  extraordinarǎ, ce a avut loc în  data 
de   31  iulie 2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  78/ 29 iulie 2020.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ   12  dintre  cei 13  consilieri  locali în functie.Lipseşte 

nemotivat  dl. Nica Gheorghe. 
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 proiectul de hotărâre 
privind  punerea la dispoziţia “Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apă şi  apă 
uzată pentru aria de operare  a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 
2014 -2020” a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia - iniţiator primar  – 
Tudorache Lucian.
       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, care nu mai cuprinde alte 

puncte, după care se supune la vot. Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru”.

După prezentarea proiectului de hotarare  cu anexele  sale, acesta a fost  supus  aprobarii 

Consiliului Local.  

Nu au fost discutii. Proiectul a fost aprobat cu unanimitatea  celor prezenti, respectiv 12 

voturi “pentru”. A fost adoptată Hotararea  nr. 30.    

             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/


R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                         primariacosereni@yahoo.com

Nr.     31/ 14.08.2020

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDETUL IALOMIŢA
Doamnei   Prefect  TONIŢA  MANEA 

In conformitate  cu prevederile art. 200  din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ vã  înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile  adoptate  în 

şedinţa extraordinară  a  Consiliului Local  Coşereni  ce a avut loc la data de    31  iulie 2020,

pentru exercitarea  controlului asupra  legalitãţii actelor  normative  adoptate:

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 30 Hotărâre privind  punerea la dispoziţia 
“Proiectului regional de dezvoltare  a 
infrastructurii de apă şi  apă uzată pentru 
aria de operare  a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 
2014 -2020” a terenului pentru construcţia 
noilor investiţii aferente acestuia 

13 12 12 - -

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,
NICA     DANIELA



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                                                              
primariacosereni@yahoo.com

Nr. 32 / 14.08.2020

INSTITUŢIA  PRIMARULUI  -   COMUNA  COŞERENI
Domnului  primar   LUCIAN  TUDORACHE

In conformitate  cu prevederile art.  197,  alin. (2)   din  Ordonanta de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ vã  înaintez dosarul cuprinzând Hotǎrârile 
adoptate  în şedinţa  extraordinară  a  Consiliului Local  Coşereni  ce a avut loc la data de    
31 iulie  2020,  pentru  informare si spre a fi aduse la îndeplinire hotărârile adoptate.

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 30 Hotărâre privind  punerea la dispoziţia 
“Proiectului regional de dezvoltare  a 
infrastructurii de apă şi  apă uzată pentru 
aria de operare  a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 
2014 -2020” a terenului pentru construcţia 
noilor investiţii aferente acestuia 

13 12 12 - -

                             SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,
NICA     DANIELA



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI COŞERENI

 tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130      email:
tel/fax:0243318050                                         primariacosereni@yahoo.com

Nr.  19  /  10.04 .2020

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDETUL IALOMIŢA
Doamnei   Prefect  TONIŢA  MANEA 

             ERATĂ 

Prin  adresa cu nr.  17/08.04 2020 v-am transmis  dosarul cu documentele şedintei  
ordinare a  Consiliului Local  Coşereni  ce a avut loc la data de   31 martie 2020,  pentru 
exercitarea controlului asupra legalitãţii actelor  normative adoptate, respectiv Hotararile 
7-14. 

Vă insţiintez că în cuprinsul dosarului s-a strecurat o greseala: cu exceptia 
Hotararilor  7 si 14, pentru celelalte a fost  redactată eronat data  adoptării  si s-a înscris 30
martie în loc de 31 martie 2020.  Va rog  să aveti în vedere că   data corectă este 31 martie  
si vă  fac cunoscut  că  In documentele din   dosarul de sedinţă ce se păstreaza la sediul 
Consiliului Local  data a fost  înscrisă corect. Astfel , în  HCL nr. 8 - 13 transmise către 
dumneavoastră, se va citi corect „Adoptata la Coşereni în data de 31 martie 2020”

Vă  mulţumesc  pentru întelegere  !

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,
NICA     DANIELA



Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie
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lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului
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triva

Abti
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1 7 aprobarea  modificarii Regulamentului de 
organizare si functionare a CL Cosereni aprobat 
prin HCL nr. 9/2016

13 13 13 - -

2 8 aprobarea rectificării bugetului local pe 
trimestrul IV, anul 2020

13 13 13 - -

3 9 aprobarea cotizatie comunei Cosereni către 
ADI ECO EURO CAB  pentru anul 2020

13 13 11 - 2

4 10 aprobarea cotizatie comunei Cosereni către  
ADI  ECOAQUA Calăraşi  pentru anul 2020

13 13 12 - 1

5 11 aprobare modificare partială a regulamentului 
privind  taxa de salubritate

13 13 13 - -

6 12 aprobarea indexarii impozitelor si taxelor 
locale cu rata inflatiei

13 13 13 - -

7 13  emiterea acordului de principiu privind 
concesionarea  unui teren catre ROMGAZ 
pentru alimentare cu energie electrica a statiei 
de uscare gaze Cosereni

13 13 13 - -

8 14 alegerea presedinte de sedinta pentru 
următoarele 3 luni

13 13 9 - 4

SECRETAR   GENERAL  AL COMUNEI  COŞERENI,
NICA     DANIELA
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