
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
        NR.   102/ 22 MAI   2020

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN     22 mai   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   22 mai   2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 56/18 mai 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 modificării  si completării inventarului domeniului privat al 
comunei Cosereni- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

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

c) proiect de hotărâre privind   aprobarea  contului  de execuţie al bugetului local pe trimestrul I, anul 
2020- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

d) proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar familiilor din comuna Cosereni, pentru  
fiecare copil  nou născut, începând  cu anul 2020 - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

e) proiect de hotărâre privind  acordare drept  de uz si servitute  catre Romgaz de a realiza lucrări de 
intervenţie şi  mentenanta la conducta de gaz, cu plata unei despăgubiri- 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,  înainte de a fi supusa spre aprobare 
domnul primar propune suplimentarea  ordinii de zi cu un  proiect de hotărâre privind  aprobarea  accesării  
Programului  Operational Regional 2020, Axa 3 – Prioritatea de investiţii  creşterea eficientei energetice 
-reabilitarea cladirilor unde functioneaza  unităţile de învăţamânt Gradinita Patrime si Scoala Gimnazială - 
iniţiator – primar Lucian Tudorache;

    Dl. Toma Anton – 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  modificată . 
        Proiectele de hotărâre  sunt însoţite de rapoartele de specialitate întocmite  de personalul din aparatul de 
specialitate  al primarului sau se secretarul general al comunei  si au fost avizate  favorabil în  data de 18 mai 
când au avut loc sedintele   comisiilor  de specialitate. 



      Inainte  de se trece la dezbateri se dă cuvântul d-lui Rădoi Stefan care este prezent în sedinta pentru a-si 
prezenta problema. 
     Dl Rădoi Stefan expune consiliului situatia  terenului pe care il detine la fosta brutărie. Spune ca a avut  
acte  care nu i s-au luat în considerare  si  terenul a fost atribuit lui Bucsaru. Precizeaza ca dl. Anghel stia de 
actele sale. 
    Dl. Anghel spune că  nu a stiut de proces. Era trecut terenul in inventar  cu mentiunea „litigiu”. 
    D-na secretar informeaza ca exista  o Hotarare  judecatoreasca care trebuia pusă in executare daca  nu s-a 
contestat la momentul judecătii. Trebuia sa prezinte  documentele atunci.
   Dl Anghel spune ca doar dl. Andrei a fost  citat la proces. 
   Dl viceprimar  spune  ca  nu mai are acces  decat  4 metri pe unde s-a facut  drum.
   Dl. primar  informeaza  ca  dl Radoi are in titlul de proprietate  un teren de 520 mp prins acolo, dar a fost la 
fata locului si nu mai e suprafata intreagă. Il informează  pe dl.Radoi ca  va  analiza  din nou situatia si 
configuratia  terenului pentru a intregi suprafata de 520 mp la care are dreptul.
   Dl viceprimar il invită cu actele pe care ni le-a prezentat aici la sediul Primăriei sa le analizăm. 

     Sedinţa continuă şi se iau în discuţie  proiectele în ordinea în care sunt înscrise pe ordinea de zi, după  cum
urmează:

1. proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării  si completării inventarului domeniului privat
al comunei Cosereni- iniţiator – primar Lucian Tudorache;

    Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre  si informează despre modificările intervenite astfel: se 
rectifica  o pozitie  din inventar pentru un teren concesionat ca loc de casă, deoarece  in urma masuratorilor
cadastrale  s-a  constatat  o diferenta la suprafată. Se propune completarea inventarului cu o suprafata de 
teren de pe str. Plopului, unde a fost amplasat cantarul fostului CAP care nu figureaza  in inventar si cu o 
suprafata de 6,07 ha teren extravilan, ce a fost omis  de la inventariere in anul 2014, deoarece s-a crezut ca 
este al comunei Moldoveni. 
    D-na secretar general – Nica Daniela  informează consiliul ca a făcut toate  demersurile  si verificarile  
necesare inclusiv la Oficiul de Cadastru de unde avem adresa oficială din care rezultă  ca terenul apartine  
comunei Cosereni si trebuie  insuşit in inventar pentru a ne putea folosi de el. D-na Secretar mai 
informează  ca  mai sunt terenuri rămase pe dinafară, neinventariate, care sunt utilizate de anumiti  
cetăţeni, pentru care  nu s-a întocmit nicio formă  de deţinere sau le detin în concesiune  dar  suprafata  
detinută este mai mare decât cea acordată  si este  necesar  să se facă  măsurători  şi să se reglementeze din 
punct de vedere legal  apartenenţa   si modul de utilizare. 
    Nu sunt discuţii. Domnul   presedinte  supune  la vot. Au fost exprimate  12 voturi „pentru”. Se abţine d-
na Stănică Carmen, care propune să se facă măsurători. 
     A fost adoptată Hotărârea  cu nr. 15 .

2. proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul I, anul 2020.

   Iniţiatorul  proiectului, dl.   primar  Tudorache Lucian dă citire  proiectului de hotărâre  si spune că era 

necesara  o rectificare, apoi dă cuvântul doamnei Iorgu  Rodica  sa  facă   informarea privind  sumele  distribuite  pe 

categorii de cheltuieli. Se vizează in principal capitolul  de cheltuieli pentru scoala, dar  exista si o adresa  a DGRFP 

prin care se comunică retragerea unor sume .

    Dl. primar informeaza  ca intentioneaza  sa  faca  anumite investitii de reabilitare termică la scoală si la grădinita. 

„Se va deschide o linie  de finantare pentru eficienta energetică  si propun să alocăm  o suma din fondul de rezervă  

pentru  realizarea documentatiei. Eu intenţionez  sa plătesc doar 10 – 15 %  si restul doar dacă obţinem finanţarea.”



    Se supune la vot propunerea de rectificare. A fost aprobata cu unanimitate de voturi. 

    A fost adoptată  Hotărârea  nr. 16.

3.proiect de hotărâre privind   aprobarea  contului  de execuţie al bugetului local pe trimestrul I, anul 
2020- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

După prezentarea  proiectului de hotărâre de către  dl primar, d-na Iorgu Rodica informează  despre situaţia
soldurilor pe fiecare sectiune bugetară. Se constată că se menţine  echilibrul bugetar. 
Se supune  la vot . Au fost exprimate 13 voturi „ pentru”. 
A fost  adoptată Hotărârea nr. 17. 

4.proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar familiilor din comuna Cosereni, 
pentru  fiecare copil  nou născut, începând  cu anul 2020 - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

Dl primar  dă citire  proiectului de hotărâre si  propune  pentru fiecare copil nascut  sa se acorde câte 
1000 de lei din bugetul local. 

Dl. Anghel spune că nu este de acord.  „Să luăm din bugetul local  de la  toţi si sa dăm la 10 inşi.Pe de 
altă parte  sunt nedreptăţiti cei care s-au născut până acum, iar  de la inceputul anului mi se pare  ca e 
retroactiv si nu e posibil. Consider că se face discriminare. Nu sunt de acord.”

Dl Militaru propune  o sumă de 1500 lei. 
D-na Radu Stefana ar dori sa se acorde si copiilor  merituoşi un stimulent. 
Dl Durină Iulian consideră ca este dat sprijinul în scop electoral si propune să se acorde după alegeri, 

din 2021. 
D-na Iorgu Rodica innformează că s-a vorbit şi la adoptarea bugetului si există suma  prevăzuta în 

buget pentru anul 2020 pentru a se putea acorda. Suma  a fost  estimata  pe baza mediei copiilor născuti în 
ultimii ani, in jur de 30 – 40 copii.

 Se supune la vot, au fost exprimate  11 voturi „pentru”. Domnul Anghel Ion a votat împotrivă, iar dl. 
Durină Iulian se abţine.

A fost adoptată Hotărârea nr. 18.

5. proiect de hotărâre privind  acordare drept  de uz si servitute  catre Romgaz de a realiza lucrări 
de intervenţie şi  mentenanta la conducta de gaz, cu plata unei despăgubiri- iniţiator – primar 
Lucian Tudorache; 
    Dl primar Lucian Tudorache prezintă proiectul de hotărâre  si informează  ca acordul de uz  si servictute 

a fost  solicitat  si in anii anteriori dar nu s-a mai realizat investitia datorita falimentului firmei care trebuia 

sa o execute. Acum s-a reluat procedura  si ne-au solicitat din nou pentru că acordul anterior a expirat.   

Suma  propusa pentru despăgubiri a fost de 3 lei/mp, iar la suprafata  necesara de 6500 mp rezulta  ca 

primăria  ar încasa  suma de 19500 lei. 

      Nu sunt discuţii. se supune la vot. Au fost exprimate 13 voturi „pentru”. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 19.



6. proiect de hotărâre privind  aprobarea  accesării  Programului  Operational Regional 2020, Axa 3 – 
Prioritatea de investiţii  creşterea eficientei energetice -reabilitarea cladirilor unde functioneaza  
unităţile de învăţamânt Gradinita Patrime si Scoala Gimnazială - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Domnul primar prezintă proiectul de hotarare  si informeaza ca prin aceste fonduri se  reabiliteaza 
complet Gradinita  din Patrime. Se decoperteaza si se refac peretii si tavanul, se izoleaza, se schimbă 
instalatia  de incalzire si caloriferele. Se schimbă  ferestrele. La scoală la fel. 
Dl. Anghel intreaba de ce sa se schimbe si la scoală ca au fost  facute  de curând. Intreabă daca au 
expirat. 
Dl. primar  spune ca  sunt de  8 ani si sunt deteriorate.  Soclul nu a fost protejat si s-a inflitrat apă. 
Domnul presedinte  supune la vot propunerea. Au fost exprimate 13 voturi „pentru”. 
A fost adoptată Hotărârea cu nr.  20.

       După epuizarea proiectelor de hotărâre au fost  analizate următoarele cereri : 
1. Cererea cu nr.  1919/18.05.2020 si cererea nr. 1920/18.05.2020   prin care Oprea Lucreţia din comuna 

Cosereni, Str. Perilor  nr. 15,  solicită cumpărarea terenurilor  concesionate de la Primărie aferente   
clădirilor cumpărate de la fostul CAP. Cererile  au  fost  respinse.

2. Cererea  cu nr.  1960/ 21.05.2020  prin care SC RCS-RDS S.A (DIGI Romania)  acord  pentru 
construirea  unei retele de fibră optică  în localitatea Coşereni pentru furnizarea serviciilor de  internet 
de mare viteză şi  televiziune.Cererea  a fost  aprobată. 

     D-na secretar  reaminteste  consilierilor  care nu au  depus rapoartele de activitate  pentru anul anterior  sa 
le pregătească. Intreabă  consilierii care le-au depus deja dacă doresc  sa le prezinte în sedinţă. Consilierii 
sustin ca nu doresc neapărat. D-na secretar îi informeaza că oricum vor  fi făcute publice pe site-ul primăriei. 
Reaminteste  domnului primar  ca este  necesar sa prezinte  consiliului local un raport  privind starea socio 
economica a comunei precum şi raportul de activitate  pe anul anterior, conform Codului administrativ.

       In încheierea  sedintei  consilierii sesizeaza anumite aspecte  din comunitate. 
Dl. Anton Constantin : „ In legătură cu piatra pusă pe Str. Mărului. Să se faca  subtraversari si santuri 

ca stă apa tot pe stradă.
           Dl. primar  spune „ Să ia toată lumea tot de pe stradă, că eu fac şanturi la 70 cm.”
           Dl. Anghel aduce în atenţie că a avut niste întrebări în sedintele anterioare  la care nu aprimit  raspuns.
           D-na secretar îl informeaza ca  solicitările au fost consemnate, dar dl. primar  trebuie să-i formuleze 
răspunsurile. 
           Dl Anton Constantin sesizează de asemenea ca la  cimitir pe coastă  s-a escavat foarte mult si exista 
diferenta de nivel. 
           Dl viceprimar spune că nu a luat Primăria pământ de acolo. Eu v-am spus  sa respectati un aliniament. 
Am trasat cu ruleta. Tot oamenii au stricat.
           Dl Durină Iulian sustine ca locurile de veci nu sunt date corect si nu se respecta dimensiunea.  

Domnul Toma Anton, în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  şedinţei  de  
astazi,   22  mai   2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     TOMA  ANTON 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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