
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA

        NR.    27 /  20 februarie 2020

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN     20  februarie  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  propunerile/ 
proiectele de  hotărâre si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut loc în  
data de  20 februarie  2019.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.   34/13.02.2020.
 Sunt  prezenti  la şedinţǎ   toţi  cei 13  consilieri  locali în functie. 
Sedinta este condusă de d-na Carmen Stănică în calitate de președinte de sedință. 
S-a supus spre aprobare  procesul verbal al sedintei  extraordinare din data de  9 ianuarie 2020. A fost 

aprobat  cu 13 voturi  ”pentru”, cu mentiunea din partea domnului Anghel Ion că nu a primit  răspuns  cu 
privire la informarea  solicitată. 

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  initiate de primarul 
comunei care dă citire ordinii de zi , după cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Coşereni pe 
anul 2020- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizaţiei catre GAL NAPARIS pentru anul 2020 - iniţiator 
primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei catre  ADI  IALOMIŢA  pentru anul 2020 - iniţiator 
primar  – Tudorache Lucian;

d) proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura de înregistrare a vehiculelor
pentru care există  obligativitatea înregistrării - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Inainte de a fi supusa spre aprobare  propune suplimentarea acesteia cu propunerea de a modifica hotararea
privind  implementarea  proiectului de investiţii privind „Modernizare Stadion nr. 2” ca urmare a vizitei in 
teren desfăşurata în data de 19 februarie 2020.
           D-na Carmen  Stănică– presedinte de sedinta  supune la vot consiliului local ordinea de zi. 
           Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru” astfel cum a fost completată .
           In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost  analizate   în ordinea în care au fost  propuse  şi prezentăm in 
continuare cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate astfel:



1. proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Coşereni pe 
anul 2020 . Domnul  primar  prezinta succint proiectul de hotărâre după care  dă cuvântul doamnei 
contabil pentru a prezenta pe larg  veniturile  si sursele acestora  si capitolele bugetare  catre care au 
fost   indreptate  sumele. 

 D-na  Iorgu Rodica  prezintă: ”Potrivit art.26 al Legii 273/ 2006 , privind finantele publice locale modificata 
si completata,  proiectul de buget a fost construit pe doua sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de 
dezvoltare .
          Sumele defalcate din TVA si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  au fost transmise
prin adresele nr. IL GSTZ 604 / 10.01.2020 , IL GSTZ 610 / 10.01.2020 , 
 IL GSTZ 1034 / 28.01.2020 de la MFP –DGRFP IALOMITA si Hotararea C.J.Ialomita nr. 4 / 29.01.2020.
          Prin proiectul bugetului local sursa A al comunei Cosereni pentru anul  2020 s-au stabilit venituri  in 
suma de 6.253.000 lei , cheltuieli in suma de 7.003.000 lei , iar pentru bugetul autofinantat sursa E venituri in
suma de 70.000 lei , cheltuieli in suma de 70.000 lei.
         Fata de proiectul bugetului initial propus de domnul primar - au intervenit unele modificari intre 
capitole , astfel: 

BUGET 2020      SURSA  A

I      VENITURILE BUGETULUI LOCAL - sunt repartizate pe capitole , astfel   :
                            

 Impozit  pe venit  03.02   =  10.000 lei
 Impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare 03.02.18  = 10.000 lei

  Cote si sume defalcate din imozitul pe venit  04.02   =  1.328.000 lei   
 Cote defalcate din impozitul pe venit  04.02.01   =  745.000 lei
 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrare 04.02.04  = 443.000 lei
 Sume alocate din impozitul pe venit de 7,5% pentru echilibrare 04.02.05 = 

140.000lei
  Impozite si taxe pe proprietate 0009  = 495.000  lei

 Impozit pe cladiri de la personae fizice    07.02.01.01  =     100.000 lei
 Impozit pe cladiri de la personae juridice 07.02.01.02  =       85.000 lei
 Impozit pe terenuri de la personae fizice  07.02.02.01  =     150.000 lei
 Impozit pe terenuri de la personae juridice  07.02.02.02  =    20.000 lei
 Impozit pe terenuri extravilan  07.02.02.03     = 120.000  lei
 Taxe judiciare de timbru  07.02.03   =  20.000  lei

  Sume defalcate din T.V.A.   11.02     =  3.259.000 lei
 Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea chel. descentralizate 11.02.02 = 

765.000 lei
 Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06   =  

2.494.000 lei
  Taxe pe utilizarea bunurilor   16.02     =  252.000   lei

 Taxa asupra T.M.T. detinute de persoane fizice 16.02.02.01   =   140.000 lei
 Taxa asupra T.M.T. detinute de personae juridice16.02.02.02 =   70.000 lei
 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 16.02.03=  40.000 lei
 Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizare  16.02.50    = 2.000 lei

 Alte impozite si taxe fiscale    18.02   = 2.000 lei
 Alte impozite si taxe  18.02.50  = 2.000 lei

  Venituri din proprietate    0013   = 80.000 lei
 Venituri din concesiuni si inchirieri  30.02.05   =  80.000 lei

 Venituri din prestari de servicii si alte activitati   33.02     = 10.000 lei
 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50 = 10.000 lei



             ( chirie camin cultural)
  Taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02  =2.000 lei

       Taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02  =2.000 lei
 Amenzi,penalitati si confiscari  35.02    =  150.000 lei

       Alte amenzi , penalitati si confiscari   35.02.50   = 150.000 lei
 Diverse  venituri  36.02   =  55.000 lei

 Taxe speciale 36.02.50   = 50.000 lei – salubrizarea 
 Alte venituri   36.02.50   =   5.000 lei

 Subventii  de la bugetul de stat   42.02  = 85.000  lei
 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru locuinta  42.02.34  =   5.000 lei    
 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41= 80.000 lei

  Subventii  de la bugetul de stat   43.02  = 525.000  lei
 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru lucrari cadastrale 43.02.34  = 125.000 

lei
 Subventii acordate in baza contr. de parteneriat sau asociere - sect. Dezv. = 

400.000 LEI ( 200.000 Lei A.D.I. Ialomita si 200.000 Lei Asociatia GAL 
NAPARIS)

            TOTAL VENITURI BUGET LOCAL  =  6.253.000  LEI
        
II    CHELTUIELILE  BUGETULUI  LOCAL –sunt repartizate pe capitole ,articole si 
alineate , astfel : 

AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.
  TOTAL = 1.547.000 LEI , din care : (fata de initial se va diminua cu 40.000 lei)

 Cheltuieli de personal    = 1.110.000 lei , din care ;
- Cheltuieli salariale + ind.consilieri = 1.082.000 lei
- Indemnizatii hrana      =  43.000 lei
- Vauchere de vacanta   =  15.000 lei

 Cheltuieli cu bunuri si servicii    =  437.000  lei, din care ;  
- Ziua comunei =  50.000 lei,
- Simpozion Ion si Aldea  = 10.000 lei,
- Contributii Asociatii Intercomunitare=20.000 lei

(se va diminua suma de la bunuri si servicii cu    40.000 lei   , la art. 20.30. ;
                      -   de la ziua comunei se va lua 20.000 lei si vor fi repartizati la scoala pentru reparatii 
trotuare, 10.000 vor fi repartizati pentru investitia de la trotuar DN , 10.000 lei vor fi repartizati pentru 
materiale necesare alegerilor locale )
     Suma initiala repartizata la cap.51.02. Autoritati executive = 1.587.000 lei , suma aprobata de consiliul 
local = 1.547.000 lei .
                                   ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE   54.02
                              TOTAL  =  610.000 LEI, din care : (fata de initial se va suplimenta cu 100.000lei)

 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale   54.02.05 = 50.000
lei    

 TITLUL V FONDURI DE REZERVA
 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale = 50.000 lei
Conf.Legii 273 /2006 , art. 36 – In bugetele locale se inscrie fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia consiliului local, in cota de pana la 5 % din totalul 
cheltuielilor.
 Alte servicii publice generale 54.02.50 = 510.000 lei                   
    CHELTUIELI SALARII-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
                      -   Cheltuieli de personal  = 510.000 lei , din care;

-  Cheltuieli salariale      = 444.000 lei
-  Indemnizatii hrana      =   50.000 lei



-  Vauchere de vacanta   =   16.000 lei
                                              CHELTUIELI SALARII SI BUNURI SI SERVICII – ALEGRI LOCALE  
                                                                    TOTAL CHELTUIELI = 50.000 lei , din care ;
                                                                - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  =  40.000 lei
                                                                - Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare = 5.000 lei
                                                                - Deplasari interne, detasari, transferari    = 5.000 lei

                    ORDINEA PUBLICA  SI SIGURANTA NATIONALA 61.02
                                        TOTAL  = 90.000 LEI, din care :

 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale  
       61.02.50

-  Bunuri si servicii   =  20.000  lei (S.V.S.U.)
 CHELTUIELI DE CAPITAL  = 70.000 lei, din care ;

Autoutilitara (basculanta) = 70.000 lei
                                                                INVATAMANT  65.02.
                                   TOTAL  =  320.000 LEI,( sume TVA = 177.000 lei , sume buget local = 143.000 lei ) , 
din care : (fata de initial se va suplimenta cu 20.000 lei)

 Cheltuieli cu bunurile si servicii  = 266.000 lei , din care ;
                                  -   sume  TVA     = 171.000 lei
                               - sume buget local =  115.000 lei ( suma de 15.000 lei va fi 
prinsa in bugetul local pentru plata contractului incheiat in anul 2019 , pentru avize
ISU- Gardinita Patrime , iar suma de 100.000 lei va fi prinsa in bugetul Scoli 
Gimnaziale Cosereni - fata de bugetul initial repartizat(80.000 lei), s-a mai 
aprobat suma de 20.000 lei pentru art. 20.02- reparatii curente trotuare 
 Asistenta sociala  = 34.000 lei , din care ;
             - tichete gradinita  = 4.000 lei ( sume din TVA )
             - cerinte educationale speciale = 30.000 lei ( sume din TVA 2.000 lei + 
28.000 lei sume din bugetul local)

                             SANATATE  66.02 
                            TOTAL = 130.000 LEI, din 
                          Cheltuieli de personal  =   80.000 lei , din care ;

                - Cheltuilei de personal =  73.500 lei (Asistent comunitar)
                - Indemnizatii de hrana =    5.000 lei
                - Vouchere de vacanta   =   1.500 lei
 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 50.000 lei( Dispensar Uman –utilitati , suma va fi 

incasata de la cabinetele medicale )
                    CULTURA SI ARTA  67.02.
                     TOTAL = 1.340.000 LEI , din care :

 BIBLIOTECA   = 70.000 lei , din care :
 Cheltuieli de personal  =  60.000 lei, din care ;

                       -   Cheltuieli salariale      =   53.500 lei
                       -   Indemnizatii hrana      =     5.000 lei
                       -   Vauchere de vacanta   =     1.500 lei

 Cheltuieli cu bunuri si servicii  =  10.000 lei,din care ;
- achizitie carti diverse = 2.000 lei(fata de initial se va diminua cu 

1.000 lei, suma ce va fi prinsa la obiecte de inventar)
- achizitie Laptop – programe copii = 2.000 lei

        CAMIN CULTURAL = 100.000 lei, din care :
 Cheltuieli  de personal = 58.000 lei  , din care ;

                       -   Cheltuieli salariale      =   51.500 lei
                       -   Indemnizatii hrana      =     5.000 lei



                       -   Vouchere de vacanta   =     1.500 lei
 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 42.000 lei, din care;

- iluminat + incalzire =22.000 lei – pentru toata cladirea
- salubritate  = 10.000 lei
- transport formatie dansuri = 9.000 lei

 SPORT   = 1.050.000 lei , din care :
                      CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII = 80.000 LEI

 Cheltuieli  cu bunuri si servicii (Echipa de fotbal)   = 35.000 lei ;din care -               
( arbitraj , transport , vize, legitimatii,echipament )

 Cheltuieli  cu bunuri si servicii (Stadion –str.Eroilor  )= 10.000 lei – energie 
electrica

 Cheltuieli  cu bunuri si servicii (Stadion mare -fotbal  )= 15.000 lei –                    
( lucrari bransare  curent electric)

 Cheltuieli cu bunuri si servicii(Demolare cladire atelier scoala   )= 20.000 lei          
  CHELTUIELI DE CAPITAL  = 970.000 lei, din care ;

- Teren minifotbal Patrime = 380.000 lei,
- Stadion nou nr.2 = 400.000 lei   ( suma prinsa pentru investitie 

este; 200.000 lei GAL, 200.000 lei din bugetul local. Dupa 
aprobarea proiectului de catre GAL se va face rectificare cu 
diferenta de suma necesara pentru implementarea proiectului 
partea de finantare GAL si partea de cofinantare buget local)   

- Toalete stadion strada Eroilor (2 buc)   = 50.000 lei
- Fantana+ camin stadion strada Eroilor = 20.000 lei
- Proiect constructie sala sport = 120.000 lei

 SERVICII RELIGIOASE = 120.000 lei , din care :
 Transferuri  = 120.000 lei ( pentru cele trei  biserici )
Sumele au fost repartizate la propunerea si votarea in consiliul local, astfel ;

- Parohia Cosereni 1   =   50.000 lei
- Parohia Cosereni 2   =   35.000 lei
- Parohia Patrime        =   35.000 lei

                        ASISTENTA SOCIALA 68.02
                              TOTAL = 1.376.000 LEI, din care :

 Cheltuieli de personal = 620.000 lei (salarii asistenti personali = 553.000 lei + 
ind.hrana = 67.000 lei )

 Asistenta sociala = 700.000 lei ( indemnizatii handicap)
( suma primita de la bugetul de stat T.V.A. pentru asistenti personali si ind.handicap 
este de 588.000 lei , iar  necesarul este de 1.320.000 lei , diferenta de 732.000 lei este 
suplimentata din bugetul local pana la primitea de noi sume pentru plata in procent de
100 % din sume TVA) 
 Ajutor social –incalzire locuinte  =     1.000 lei ( Legea 416 )
 Ajutor social – ajutor incalzire  locuinte    =  5.000 lei 
 Ajutore de urgenta  = 10.000 lei
 Ajutoare pentru copii nou-nascuti = 40.000 lei

                      SERVICII DE DEZVOLTARE 70.02. 
                         TOTAL =  460.000 LEI , din care :

 ALIMENTARE CU APA = 150.000 LEI (achizitie de echipamente de masura –contori , 
conf. adresei nr 741 /10.02.2020 de la ECOAQUA S.A. CALARASI )

 ILUMINAT PUBLIC = 150.000 LEI
 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 120.000 lei 

- energie electrica  =    100.000 lei
- reparatii               =      20.000 lei



 Cheltuieli de capital = 30.000 lei 
- Extindere iluminat public  = 30.000 lei

 ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR     = 160.000 LEI
 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 130.000 lei, din care ;

-   carburanti buldoexcavator + wolla  =   60.000 lei
                                       -   reparatii    = 50.000 lei ( lucrari comunale )( (fata de initial se va diminua cu 
50.000 lei, suma ce va fi prinsa la cap.54.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale   

- biecte inventar = 20.000 lei ( tuburi stradale- santuri )
 Cheltuieli  de capital = 30.000 lei , din care ;      

- Proiect “Parc si loc de joaca “ – Patrime  = 10.000 lei 
- Proiect “Parc si loc de joaca “ – Camin    = 20.000 lei 

              PROTECTIA MEDIULUI  74.02 
                   TOTAL  = 50.000  LEI  , din care; 

 SALUBRIZARE   = 30.000 LEI
 Cheltuieli cu bunuri si servicii  = 30.000 lei 

-  Alte bunuri si servicii = 30.000 ( prestari servicii salubrizare )
                       ALTE SERVICII    = 20.000 LEI

 Contributie mediu = 20.000 ( pentru deseuri colectate pe raza localitatii )
                   ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII 83.02 
                                  TOTAL = 200.000 LEI , din care ;

 Cheltuieli  de capital = 200.000 lei ;
- inregistrare sistematica = 125.000 lei,
- documentatie tehnica de atribuire numere cadastrale 150 buc = 75.000 lei

                            TRANSPORTURI 84.02
        TOTAL =  880.000 LEI, din care :
 Cheltuieli cu bunuri si servicii  = 250.000 lei

- reparatii curente = 250.000 lei ( intretinere strazi prin scarificare,cilindrare si 
adaus de material pietros)

 Cheltuieli capital   = 630.000 lei , din care;
       -Proiect, avize  , reabilitare trotuar  strada Calea Bucurest –DN2  =   470.000 lei ,  
(fata de bugetul initial repartizat 460.000 lei, s-a mai aprobat suma de 10.000 lei 
,suma ce a fost diminuata de la cap.51.02, bunuri si servicii)

                                       -    Achizitionarea a  patru statii autobuz =   0 lei -( (fata de initial se va    diminua   cu 
40.000 lei, suma ce va fi prinsa la cap.54.02.50  Alte servicii publice generale- fonduri pentru alegerile 
locale )

- Intabulare si ridicare toto strazi = 150.000 lei
- Trotuar ( alei pietonale –DJ Cosereni-Boranesti ) = 10.000 lei 

Conform art.58 din Legea nr. 273/ 2006 , privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare ,va fac cunoscut ca excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării 
prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la 
sfârşitul exerciţiului bugetar.  



Unitatea noastra dispune de un excedent din anul precedent -  din care suma de 750.000 lei  sa fie utilizata 
pentru investitiile;

-  “Proiectare sala de sport  “ - suma de 120.000 lei 
- “Reabilitare Alei Calea Bucuresti- DN2”-suma de 450.000 lei 
- “Constructie teren minifotbal Patrime “ - suma de 180.000 lei 

          Ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare .
          TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL =     7.003.000  LEI 

BUGET    2019   SURSA      E
         II        VENITURILE BUGETULUI   AUTOFINANTAT - se formeaza din :

 Venituri - Statia de apa   =  60.000 lei
 Alte venituri din proprietate – Invatamant  =10.000 lei

     TOTAL VENITURI AUTOFINANTATE SURSA E = 70.000 LEI
               CHELTUIELILE  BUGETULUI  AUTOFINANTAT - sunt repartizate pe 
capitole ,articole si alineate , astfel : 
                        INVATAMANT 65.10  
                                TOTAL = 10.000 LEI , din care ;

 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 10.000 lei                          
                                   ALTE ACTIUNI  87.10.(statia de apa)
                       TOTAL =  60.000 LEI ,din care :

 Cheltuieli cu bunuri si servicii = 60.000  lei
                 TOTAL CHELTUIELI   AUTOFINANTATE  SURSA E  = 70.000 LEI
După prezentare au loc discutii. 
Dl. Anghel  Ion : ”Prin GAL care e investitia ?”
D-na Iorgu Rodica : ” Modernizare Stadion nr. 2”
Dl. Anghel  Ion : ”Sa luam de la Ziua  comunei  20.000 lei si să-i dăm pentru alei la scoală.”
Dl. Primar Tudorache: ”Am alocat pentru scoală 80.000 lei.”
Dl. Radu Ion : ”Câti  bani se strâng  din concesiuni ? ”
D-na contabil . ” 80.000 lei.”
Dl. Radu Ion : ”La iluminat cât s-a plătit ?”
D-na contabil . ”1 miliard ”
Dl. Anghel  Ion : ”Si ce am economisit  prin proiectul de iluminat?”
Dl. Primar Tudorache: ”S-a dublat  numărul de lămpi. Avem 1000 . Si am mai avut si alte lucrări.”
Dl. Anghel  Ion : ”Eu am zis că la fiecare buget să asfaltăm câte o stradă. Safacem trotuar la DN. S-a facut 
unde nu trebuia, făceam 1 km de asfalt. Mi se pare cheltuirea nechibzuită a bugetului.”
Dl. Primar: ” Avem  proiect  si pentru drumuri.”
Dl. Anghel  Ion : ”Vreau să stiu ce s-a mai făcut  cu cele 50 de titluri  care mai erau de eliberat.”
Dl primar: ” Mai erau 23. S-au dat 5, mai sunt 18 pe Legea 18.”
D-na Stănică solicită să revenim la buget. Eu vreau să vă gânditi serios  la   curtea scolii. Dacă  vine  vremea  
bună nu putem iesi cu copiii în curtea școlii. Trebuie  amenajate câteva alei, pe lângă scoală la fel, e riscant  
să  isi  cu copiii. Vă invit să vedeti !
Dl. Radu Ion : ”Sa se mai ia de la ziua comunei 20.000 lei. In fiecare an  puneti mai mult, mai mult...”
Dl Militaru:”Ne opunem la Ziua comunei ? E pentru oameni. Intrebați pe cine a participat că au fost 
impresionați. Si la Simpozionul  ”Aldea Teodorovici ” la fel.”
Dl Durină Iulian: ”Eu propun sa facem ziua comunei cu 2000 de euro cum se face la Drăgoesti. Nu sunt de 
acord să plătim mii de euro pe artisti. La ”Aldea” cât e alocat?”
Dl. Primar : ”10.000 lei. Anul trecut  am cheltuit  6700 lei. Numai  cartea e 4000 de lei.”
Mai multi  consilieri  consideră  că pentru  evenimentul  ”Ziua comunei” suma de 50000 lei este suficientă, iar
20.000 lei să fie trecută la trotuare la scoală. 
Se supune  la  vot  amendamentul. Au fost exprimate  7 voturi ”pentru”( Anghel, Radu Ion, Radu Stefana, 
Durină Iulian si Stoian), 3 impotrivă si 3 abtineri. 



D-na secretar general – Daniela Nica informează că propunerile  cu privire la buget se iau cu votul majorității 
absolute, conditie  care este îndeplinită în urma votului acestui amendament. 
Dl Stoean  Liviu : ” Eu  sunt  nemultumit de nivelul educației  în scoală.”
Dl. Anghel întreabă dacă s-au alocat  bani si pentru ”Pomul de crăciun”
D-na contabil raspunde ca nu. De obicei in trimestrul IV. 
Dl. Durină Iulian intreabă  cât se plăteste arbitrajul pentru meciurile de fotbal. 
Dl. Viceprimar Toma Anton raspunde : ” De obicei 6-7 milioane si 5, in functie de  distanță.”
Dl Radu  Ion solicită să se facă analiza banilor  alocati pentru biserici. 
Dl. Tudorache Lucian : ”Avem alocati 120.000 lei. Anul acesta  propun 50.000 lei pentru Parohia părintelui 
Sebastian si câte 35.000 lei la celelalte. Asa am promis. Anul trecut am dat mai mult aici la cămin. Bineînteles
că  pentru ce şi-au propus  să facă le trebuie bani mult mai multi. Initial  am  alocat 70.000 la  Biserica Sf. 
Nicolae si cate  25.000  la celelalte, dar cred că e mai echitabil asa.”
Dl. Stoian Liviu:” Să stiti că eu am fost la toate bisericile. Cea mai multă lume vine la cămin, iar aici  nu e 
pictură, nu e gard...”
Si alti consilieri  consideră că este  bine  cum a propus  primarul. 
D-na Presedinte  supune  la vot  propunerea  pentru  alocarea banilor pentru biserici. 
Dl. Durină Nicolae :”Eu sunt impotrivă.”
Ceilalti 12 consilieri  sunt ”pentru”.

In final, nemaifiind   discuții d-na Carmen  Stănică  propune  spre  aprobare   proiectul  bugetului  
local pe anul 2020  cu cele două  amendamente  propuse de consilieri, modificarea sumeleor pentru  ”Ziua 
comunei” si pentru sprijinirea bisericilor. 

Au fost  exprimate  13 voturi ”pentru”. A fost adoptată Hotarârea nr. 2. 

Se trece la punctul 2-    proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizaţiei catre GAL NAPARIS pentru 
anul 2020 - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;
D-na contabil  informează  ca pentru anul 2020 cotizatia  propusă este de 5000 lei. 
Dl. Primar informează că  prin GAL  va fi finantată amenajarea Stadionului nr. 2.
Nu sunt   discutii . Propunerea  este aprobată cu 13 voturi ”pentru”.  A fost adoptată Hotararea nr. 3.

La punctul 3 se ia în discutie  proiectul de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei catre  ADI  
IALOMIŢA  pentru anul 2020 - iniţiator primar  – Tudorache Lucian, care informează că în cadrul ADI 
Ialomita  cotizatia  se calculează in functie de numărul de locuitori al fiecărei localităti. Acum avem  pentru 
anul 2020 suma de 6540 lei. 
Dl. Anghel întreabă ce bani s-au dat, că noi plătim mai mult.
Dl primar raspunde că s-au  dat  bani pentru  amenjarea  terenului din Pătrime. Sumele sunt la fel pentru 
comune. 
Se supune la vot  si  se abrobă  cu  un număr de 13 voturi ”pentru”.

La următorul  punct pe ordinea de zi este analizată  propunerea de aprobare a  Regulamentului  privind
procedura de înregistrare a vehiculelor  pentru care există  obligativitatea înregistrării - iniţiator – primar 
Lucian Tudorache;

D-na secretar  informează  că a fost obtinut  avizul DRPCIV Bucuresti pentru Regulament , că sunt  
niste  conditii destul de greu de îndeplinit  pentru  înregistrare, similară cu inmatricularea, dar că procedura 
este obligatorie. 

După ce s-a  dat  citire  ce trebuie să cuprindă  dosarul de înregistrare  si ce conditii să indeplinească 
vehiculul, mai  multi  consilieri  s-au arătat contrariaţi, spunând  că  în aceste  conditii multe dintre vehicule 
nu vor mai putea fi înregistrate si vor ajunge la fier vechi. 



Se supune la vot  si au fost  exprimate 9 voturi ”pentru” si 4  abtineri ( Anghel, Toma Anton, Stoian 
Liviu si Durină Iulian).

La punctul 5 se reanalizează  propunerea    de  ”Modernizare Stadion 2” respectiv modificarea 
hotararii  privind  implementarea  proiectului de investiţii privind „Modernizare Stadion nr. 2” cu sprijinul 
GAL NAPARIS, ca urmare a vizitei în teren desfăşurata în data de 19 februarie 2020

Dl primar informează  că ieri  a vut  loc  vizita  in teren pentru realizarea proiectului si după 
verificarea  documentatiei  au apărut unele neconcordante la indicatorii tehnico economici prezentati in 
studiul de fezabilitate  si la sumele  neeligibile  care trebuie acoperite  din fonduri proprii.  

Dl. Radu Ion sesizează  faptul  că dl primar  se axează  pe investitii  doar în domeniul sportiv . 
Dl Anghel Ion este contrariat  de faptul că aportul  comunei este  foarte mare 50 %  si consideră  că nu

asta era  prioritatea  comunei.  
La final se supune la vot. Au fost exprimate  11 voturi ”pentru”  si 2 abtineri ( Stănică Carmen si 

Anghel  Ion) .A fost adoptată Hotararea cu nr. 6 . 

La punctul ”Discutii diverse”   se fac următoarele  propuneri:

Dl. Anghel  Ion – ”Am citit in ziar si  propun ca doamna  secretar să ia legătura  cu comuna Ograda, să
vedem ei cum au făcut alimentarea  cu apă.”

D-na secretar răspunde  că la acest  moment  comuna Cosereni are în implementare proiectul  de 
alimentare cu apă prin ADI Ecoaqua, care e in stadiu avansat, iar  ceea ce propune dânsul e atribuţia  
consilierilor să se informeze, să vină cu propuneri, cu soluţii pentru   investiţii, nu e sarcina secretarului. 
Secretarul vă stă la dispozitie  pentru a vă  informa  dacă  propunerile dvs  pot fi realizate  din  punct de 
vedere legal.

Tot dl. Anghel întreabă de ce s-a propus să se ia  o masină si nu un tractor  cu 2 remorci ?”

Dl. Primar : ” Eu am luat hotararea. Noi am bugetat   70.000 lei. E mai utilă o masină la ce avem noi 
nevoie  si se conduce cu categoria B, iar un tractor , ca pret e cel putin dublu.”

Doamna   consilier Stănică   Carmen, în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  
şedinţei  de  astazi,  20  februarie  2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     STĂNICĂ   CARMEN

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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