
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
        NR.  255  / 17  decembrie   2020

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   EXTRAORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   17 decembrie  2020

In conformitate  cu prevederile  art. 138, alin. (13) din  Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ, am  procedat la întocmirea  procesului verbal  cu privire la modul de 

desfaşurare, sinteza dezbaterilor si  modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier cu privire la proiectul 

de  hotărâre si hotararea  adoptată de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut loc în  data de  

17 decembrie  2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  143/ 11 decembrie 2020.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ  12 dintre cei  13  consilieri  locali în functie.Dl. Filip Gheorghe  este plecat 

din ţară în această perioadă şi nu a putut participa.
Sedinţa  se desfăsoară la Căminul cultural din localitate pentru asigurarea distanţării sociale minime 

impuse prin ordonantele de urgenta  pentru instituirea stării de alerta.
Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de 

hotărâre si d-na  Iorgu Rodica – şef birou financiar contabil, care suplineşte  si secretarul comunei.  
          Mai participă dl. Manciu Ion – cetăţean al comunei Cosereni şedinta fiind publică.
          Şedinţa  ordinară a fost convocată în temeiul art. 196, alin. (4) 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 Regulamentului  de organizare si functionare a Consiliului local 
Coșereni - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

b) proiect de hotărâre privind  aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 - iniţiator – primar
Lucian Tudorache;

c) proiect de hotărâre privind  înregistrarea Primăriei comunei Coșereni în SNEP pentru plata online cu 
cardul bancar a impozitelor si taxelor - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

d) proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului Local în C.A al Scolii Gimnaziale 
Coșereni si CEAC - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

e) proiect de hotărâre privind  aprobarea strategiei  si a planului estimativ  de achizitii publice pentru anul 
2021 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

f) proiect de hotărâre privind  atestarea apartenentei unor  bunuri la domeniul public al comunei Coșereni 
- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

g) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei comunei Coșereni în calitate de membru al Asociației 
Comunelor din România  pentru anul 2019 si anul 2020 - iniţiator primar;

h) proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV, anul 2020- iniţiator 
primar  – Tudorache Lucian;



i) proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție  bugetară pe trimestrul IV, anul 2020 - 
iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care,  preşedintele de şedinta o supune 
la vot. 
      Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru”, astfel cum a fost  comunicată.
      Se trece la dezbaterea proiectelor  propuse pe ordinea de zi. 

a) proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a Consiliului local 
Coșereni - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Regulamentul de organizare si functionare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ. 

Consilierii au primit  proiectul de hotărâre spre analiză. Referitor  la  cuantumul indemnizaţiei de sedinţă, 
dl. primar  a lăsat  la latitudinea  consilierilor  sa propună cuantumul spunând  ca maxim ce se poate acorda 
este  un procent de 10 % din indemnizatia primarului, pentru două şedinte lunar (din care una de comisii 5 % 
şi una de consiliu – 5% ).

Dl. Borangic: „ Procentul de 10% este mare şi nu este corect sa fim plătiţi cu o sumă asa mare. Solicit ca 
pentru o comisie sa fie 2,5%  si pentru o sedinta 2,5 %. 

Dl. Militaru : „Trebuie să ne pregătim  pentru şedinta, ca să putem susţine proiectele, munca noastră nu 
constă în a fi prezenti numai la şedinte. Propun 5% o sedinţă de comisie şi 5% pentru o sedinţă.” 

Dl. Stoean Liviu: „ Nu sunt plătite toate sedintele şi nu trebuie să venim doar la  şedintele la care am fost  

convocaţi, putem ajuta şi la alte lucruri. Eu am fost desemnat la cântărit  maşinile de piatră...” 
S-a supus la vot aprobarea regulamentului cu   propunerea d-lui  Borangic cu privire la procentul 

indemnizatiei (2,5 % + 2,5%). A fost exprimat 1 vot „pentru”  si 11 voturi „împotrivă”. 
S-a supus la vot proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului si propunerea d-lui Militaru pentru 

cuantumul indemnizatiei (5% + 5%) . Au fost exprimate 10 voturi „pentru”, 1 vot împotriva (dl Borangic) si 1
abţinere (dl viceprimar). 

A fost adoptată Hotărârea  nr. 41. 

b) proiect de hotărâre privind  aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 - iniţiator – primar
Lucian Tudorache;

    Dl. primar  prezintă  proiectul de hotărâre  cu propunerea  de a se menţine taxele  la nivelul anului 2019, 
la care se aplică  în plus doar coeficientul de inflaţie al anului anterior. 
    Domnul Borangic  a sugerat să se  micsoreze  impozitele.
    D-na  contabil   reaminteste  consilierilor  ca a fost  adoptată hotarare cu  procentul de inflatie 3,8 %  în 
sedinta  din luna martie, astfel cum prevede Codul fiscal, urmând a se aplica de la data de 1 ianuarie 2021.  
A explicat  modalităţile  de calcul si cum se va aplica  coeficientul de inflatie. La cladiri mixte, adică cele 
care au destinatie rezidenţiala  dar  se utilizeaza   o suprafata  ca spatiu comercial se calculeaza diferentiat  
asa cum se precizeaza la art. 459 in Codul fiscal. 
    In cazul mijloacelor  de transport hibride au  fost  propuneri de  reducere a impozitului. Conform art. 470
alin (3) din Codul fiscal impozitul se reduce cu minim 50%. 
    Dl viceprimar Toma Anton propune reducerea cu 70%, d-l Nica Gheorghe propune reducere cu 90%. Se
aprobă  cu 12 voturi pentru si 4 împotriva   reducere cu  70%. 
    In rest au fost aprobate astfel cum au fost  propuse cu 12 voturi pentru. 
    A fost adoptată Hotărârea  nr. 42. 



c) Dl primar prezinta proiect de hotărâre privind  înregistrarea Primăriei comunei Coșereni în SNEP 
pentru plata online cu cardul bancar a impozitelor si taxelor  prin ghiseul.ro . 
D-na contabil prezintă  necesitatea  si procedura înrolării spre a da posibilitatea contribuabililor de a 

plăti taxele si impozitele utilizand cardul bancar  prin  aplizatia  informatică ghiseul.ro.
S-a supus  la vot si a fost  aprobat  cu unanimitatea  celor prezenţi. A fost adoptată  Hotărârea cu  nr. 
43.

d) proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentatilor Consiliului Local în C.A al Scolii Gimnaziale 
Coșereni si CEAC - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

    Dl primar  prezinta  proiectul de hotarâre  si adresa Scolii Gimnaziale prin care se solicită  desemnarea 
reprezentatilor în Consiliul de Administratie al Scolii precum si un reprezentant în Comisia de evaluare a 
Calitatii. Domnul primar  spune că lasă la latitudinea consilierilor  să facă  nominalizări. 

     Au fost pregătite  buletine  de vot. S-a procedat  la vot secret, iar in urma votului au fost nominalizati în 
Consiliul de Administratie domnii consilieri Stoian Dorin (7 voturi) şi Stoean Liviu (4 voturi) . Pentru 
Comisia de  Evaluare  a Calitătii  a   fost desemnată d-na Radu Stefana.

A fost  adoptată  Hotărârea  nr.  44 . 
e)  Sedinta continuă cu proiect de hotărâre privind  aprobarea strategiei  si a planului estimativ  de 

achizitii publice pentru anul 2021 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
    Dl primar  prezinta  principalele  achizitii avute în vedere  pentru anul 2021 si  explica ca este doar o 
estimare, planul de achiziţii  urmând a se definitiva  după  aprobarea bugetului local pe anul 2021. 

Dl. Anton Toma : „ Nu toate  obiectivele prinse în plan pot fi prinse  în bugetul anului 2021”
Dl Stoian Dorin” Sumele  prinse în plan sunt foarte mari”
Dl Borangic Constantin : „ Să facem schimbări, să prindem la extindere apă.”
D-na Carmen Stanică – „ Sunt multe investiţii cu valori  mari şi nu sunt necesare pentru comunitate. 
Oamenii din satul nou şi peste şosea nu beneficiaza de investiţii. Avem nevoie de  apă curenta si 
canalizare.”
Dl primar sustine ca „nu avem teren disponibil  pentru a realiza investiţii peste şosea şi satul nou.Există
un teren  de vânzare lângă poliţie, poate îl vom cumpăra.”
Dl. Stoian Dorin „Este  suprafată  mică. Nu este suficientă pentru a realiza anumite investiţii.”
Dl.Borangic Constantin propune sa se facă  pasarelă  la DN. 
Dl. primar spune ca a facut adresă si  nu avem voie, nu sunt fonduri.
Dl Stoian Dorin susţine ca de la 1 ianuarie 2020  nu mai este necesar sa investeasca cei de la drumuri, 
se fac investiţii cu fonduri locale.  
Dl. Nica intreabă „Avem garanţia că vom avea apă în următorii 4 ani ?”
Dl. Toma Anton : „D-le Stoian de ce aţi plecat din Consiliul de Administraţie de la Ecoaqua?”
Dl. Stoian Dorin : „Am fost inlocuit, nu am plecat eu”.
Dl. Stoian Liviu” Nu spun că nu sunt de acord cu pasarela, dar în localităţile unde există oamenii nu 
folosesc acele pasarele”.
D-na Carmen Stănică spune ca este necesara  infiintarea trecerii de pietoni la a doua statie  de autobuz 
si solicita  să se facă demersurile necesare deoarece oamenii care coboară la statia a 2-a si locuiesc  pe 
partea cealalta nu au pe unde să traverseze  si traverseaza neregulamentar. 
Dl. viceprimar  sustine că  va încerca  sa  demareze din nou demersurile, deoarece  au mai fost incepute
si nu s-a dus  la bun sfârsit.
Dl. Stoian Dorin : „ Ce reprezintă monumentul de la pct. 9 din program ?”



Dl. primar : „ Avem  solicitări venite din partea  cetăţenilor pentru a ridica  un monument pentru eroii 
din al II-lea război mondial.”
Dl. Borangic : „De ce a fost mutat monumentul de la dispensar? Era mai aproape de scoală.” 
Dl. primar : „S-a considerat ca este mai bine lângă biserica nouă. Scoala este aproape si de monumentul
mare.”
D-na Carmen Stănică – La cultură avem suma de  18.000  lei, iar la sport este de 31.000 lei. Nu este 
nevoie de cultură? Sunt foarte multi bani la sport si nu în utilitaţi, apă, canal.”
Dl primar: „Pentru apă am alocat  suma de 100000 lei pentru forare puţuri.”
Dl. Nica Gheorghe : Propun la rigole de scurgere a apei pluviale o sumă mai mare.Parcul de la cămin 
să se realizeze cu fonduri europene. Să angajăm un expert în atragerea de fonduri europene.”
Dl. Stoian Dorin: „ Propun modificarea  titlului la programul de achizitii – nu achiziţii directe, ci prin 
licitaţie.”
Dl Militaru Constantin : „ Orice investiţie se va face, sa fie în centrul satului şi nu la margine.”
Dl. Stoean Liviu:” Pentru rigole de scurgere si eu propun dublarea sumei.”
Dl Stoian Dorin: Rigolele de scurgere trebuie făcute după ce avem apă şi canalizare.”
Dl Lungu Alexandru „Nu am văzut localitate în care să funcţioneze apa si canalizarea, hai să incercăm 
s-o reparăm pe cea veche!”
Dl. primar: „Apa nu are presiune din cauza pompelor care se nisipează. Avem nevoie  de 2 puţuri de 
mare adâncime care costă în jur de  300.000 lei. 
Dl. Stoian Dorin „Propun pentru reabilitare apă suma de 400.000 si nu pentru alei. Să se modifice lista 
de investiţii pentru punctele de la apă.”
Dl. Lungu îsi ia angajamentul  că va ajuta  la realizarea investiţiei pentru staţia de apă. 
D-na Carmen  Stănica  propune la cultură să fie prinsa suma de 50.000 lei.
Dl Toma Anton  sustine că se va realiza trecere de pietoni la statia a doua. 
Dl. Borangic propune sa se repare strada  Tineretului. 
Dl. Bucsaru spune ca pe str. Tineretului oamenii au pus pământ pe lângă gard si  şi apa stă pe drum.
Dl Borangic  propune sa se monteze apometre pentru consumul de apă. 
D-na Iorgu : „ La poziţia 10  din plan  avem suma de 100.000 lei pentru apometre.”
Inainte de a se supune la vot  se solicita modificarea listei intocmite de primar, cu propunerile   făcute 
în cadrul sedintei. 
Dl Stoian Liviu – presedinte  de şedintă  supune la vot aprobarea planului de achizitii  cu  modificarile 

propuse. 
Au fost  exprimate 12 voturi „pentru”. 

      A fost adoptată Hotărârea  nr. 45. 

f) Se trece la analiza urmatorului punct  pe ordinea de  zi - proiect de hotărâre privind  atestarea 
apartenentei unor  bunuri la domeniul public al comunei Coșereni - iniţiator – primar Lucian 
Tudorache;
Este  vorba în special de drumurile  din comuna care au fost  masurate  si este  nevoie  sa fie  
cadastrate. Nu se poate inainta proiectul de hotarare la minister  pana nu se obtine numar cadastral. 
Se prezintă anexa cu bunurile.  
Se supune la vot. 
Cu un număr de 12 voturi „pentru”  fost adoptată Hotărârea  nr. 46. 



g) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei comunei Coșereni în calitate de membru al Asociației 
Comunelor din România  pentru anul 2019 si anul 2020 - iniţiator primar;

 D-na contabil prezită raportul de specialitate   si cuantumul cotizatiei noastre in cadrul ACOR care este de 
1300 lei pe an, după care se supune la vot. 
A fost adoptată Hotărârea  nr. 47 cu 12 voturi „pentru”. 

h) In continuare se ia în discutie rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV, anul 2020 - iniţiator primar  
– Tudorache Lucian;

       Doamna Iorgu Rodica prezintă raportul de specialitate  si  nota de fundamentare  privind  necesitatea 

rectificarii bugetului local.

La venituri au fost influente de  102055 lei  din  cote si sume defalcate din  impozitul  pe venit  si 

313000 lei  sume defalcate  din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale.

    La cheltuieli au fost repartizate astfel:35000 lei pentru servicii religioase – pe baza solicitarilor parohiilor si

213000 lei la asistenta socială pentru  plata asistentilor personali si indemnizatiilor   de handicap. 

Dl. Nica întreabă de ce se mai alocă bani pentru biserici  daca au  mai primit ?

Dl. Stoean Liviu spune ca pentru biserici sunt necesare sume foarte mari, nu le putem oferi noi cât solicită. 

S-a supus  la vot rectificarea bugetară si au fost exprimate 12 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea  nr. 48. 

i) proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție  bugetară pe trimestrul IV, anul 2020 - 
iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

    D-na contabil prezinta situatia  la finalul anului si informează  ca  nu se înregistreaza  debite restante, nu 
sunt plăti care să rămână  neacoperite, dimpotriva   veniturile depăşesc  cheltuielile  anului 2020, diferenta 
constituind fondul de  rezervă bugetară. 
         Nu sunt discutii. se supune la vot.

     Cu 12 voturi „pentru” a  fost adoptată Hotărârea  nr. 49. 

După epuizarea punctelor  de pe ordinea de zi, la discutii diverse – dl Manciu Ion prezent în sedinta  a 

ridicat problema  situatiei  drumului din zona locuintei sale – str. Poenita – are  balta foarte mare în colt. In 

schimb nu au apă potabilă. 

Dl viceprimar se angajează că va rezolva situaţia  cu reparaţia  drumului. 

Domnul    consilier Stoean Liviu,   în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  
şedinţei  de  astăzi,    17 decembrie  2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     STOEAN   LIVIU 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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