
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
        NR.    189/ 22 septembrie 2020

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN    22 septembrie  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 septembrie 2020  la Caminul cultural din localitate,  pentru desfaşurarea în condiţii de siguranta 

in contextul actual al situatiei epidemiologice, pentru prevenirea infectării si răspândirii virusului SARS COV

2, COVID 19 dar si pentru faptul ca la sala de  şedinte a consiliului local  este  stabilit sediul si işi desfaşoara 

activitatea Biroul Electoral de Circumscripţie  comunală nr. 27 Cosereni, pentru pregătirea alegerilor  locale 

din data de 27 septembrie  2020. 

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  96/ 17 septembrie 2020.

Sunt  prezenti  la şedinţǎ  12 dintre  cei 13  consilieri  locali în functie. Lipseste  dl Anton Constantin  

care  nu se află in localitate.

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  alegerea unui nou preşedinte  de sedintă iniţiator primar  – Tudorache 

Lucian;

b)  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetare la nivelul  trimestrului III, anul 2020 - 

iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanilor Consiliului local în Consiliul de Administratie 

al Scolii Gimnaziale si în Comisia de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii - iniţiator primar  – Tudorache 

Lucian;

d) proiect de hotărâre privind  constituirea dreptului de superficie pentru un teren  de 455 mp catre dl. 

Biţineanu Adrian (proprietarul construcţiilor)  - iniţiator – primar Lucian Tudorache;



e) proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor  financiar d-nei Dinias Georgeta  si revocarea hotărârii

anterioare  - iniţiator primar  – Tudorache Lucian; 

f) proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor  financiar d-nei Tuliman  Elionora  - iniţiator primar  –

Tudorache Lucian.

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

fost aprobată cu 12 voturi “pentru”, astfel cum a fost  comunicată.

          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  17 

septembrie  2020  - dată la  care au avut loc sedinţele   comisiilor  de specialitate. 

        D-na Nica Daniela -  Secretar General al comunei Coşereni prezintă procesul verbal întocmit în sedinta 

ordinară anterioară din  27 iulie  2020, după care se supune la vot conţinutul acestuia. S-a aprobat cu 12 voturi

„pentru”. 

       Inainte  de a se trece  la  analizarea proiectelor  de pe ordinea de zi, d-na Nica Daniela – secretar General 

al comunei Coşereni   face  informare  către Consiliul local referitoare la  posibila situaţie  de încetare a  

mandatului  domnului Anghel Ion – consilier  local ales  în anul 2016  pe listele  Partidului Uniunea Natională

pentru Progresul României.  Masura   este prevăzută la art. 204 în Codul administrativ aprobat  prin OUG nr. 

57/2019  unde sunt  prevazute cazurile de încetare a mandatului de consilier local. Conform alin. (2) lit. j) 

Cod administrativ  „calitatea de  consilier local încetează de drept înainte de  expirarea  duratei  normale a  

mandatului în cazul pierderii calitătii  de membru al partidului  politic pe a carei lista a fost ales.” Intrucât  la 

data de 16 august  2020 s-a înregistrat  candidatura d-lui Anghel Ion  la functia de consilier  local  pe lista 

Partidului Pro Romania, cu declaratia  de acceptare a candidaturii semnată  pe  data de 9 august 2020, am 

solicitat  Partidului Miscarea Populară ( partid  ce a  preluat prin absorbtie structurile Partidului UNPR în anul

2016) , pe cale de  consecinta  sa  ne comunice  daca  si  data la care a încetat calitatea de membru al 

partidului  in cazul d-lui Anghel Ion. Raspunsul transmis  a fost ca  nu a făcut  parte  niciodată din rândurile  

partidului, acesta neexprimându-şi adeziunea  in termenul legal in urma fuziunii partidelor. Totodată  am 

solicitat Institutiei  prefectului  un punct  de vedere referitor  la această  situatie, dar nu am primit  încă 

răspuns. Ca atare  am considerat incertă  situaţia d-lui Anghel  Ion, iar  prin referatul motivat am recomandat 

primarului  comunei să propună  alegerea  unui nou  presedinte  de sedinta, având  în vedere ca dl Anghel Ion 

a fost ales în această functie  la sedinta anterioară, spre a nu fi lovite de nulitate  hotărârile  adoptate  în 

sedinta  ordinară, in cazul in care mandatul i-ar inceta în condiţiile  precizate  mai sus, chiar retroactiv. 

 

      Se iau în discuţie pe rând  proiectele de hotărâre  în ordinea în care sunt înscrise pe ordinea de zi, după  

cum urmează:

a) proiect de hotărâre privind  alegerea unui nou preşedinte   de sedintă.



La propunerea domnului primar de a se alege un nou presedinte  de şedinta,  a fost  desemnat  prin vot  

deschis  dl. Militaru Constantin , cu un număr de 11 voturi „pentru” . Se abtine dl. Anghel Ion. 

A fost adoptata Hotararea nr. 31. 

b) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetare la nivelul  trimestrului III, anul 2020 - 

iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

Dl. primar dă cuvăntul d-nei contabil pentru a prezenta in ce constă   rectificarea . 

       D-na contabil informeaza ca prin adresele transmise  de DGRFP Ploiesti  prin AJFP Ialomiţa cu nr. 

8179/21.08.2020, 8231/26.08.2020 si 8959/17.09.2020  se comunică  influente  asupra  veniturilor  prin 

repartizarea unor  sume din taxa pe valoarea adăugată sau  din impozitul pe venit care sunt  repartizate. De 

asemenea prezinta  adresa Scolii Gimnaziale Cosereni prin care ne sesizează  necesitatea efectuarii unor 

cheltuieli de capital.Se prezinta sumele ce fac obiectul rectificǎrii bugetului local  de venituri  al comunei 

Coşereni pe  trimestrul III - anul 2020.

       Nu  sunt discutii.  Se supune la vot. Au fost exprimate  12 voturi „pentru” . 

     A fost adoptata Hotararea nr. 32. 

c) proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanilor Consiliului local în Consiliul de Administratie 

al Scolii Gimnaziale si în Comisia de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii - iniţiator primar  – Tudorache 

Lucian;

Dl. primar   prezinta  consilierilor  proiectul de hotarare  si solicita  consilierilor  sa facă  noiminalizari. 

Consilierii sunt  de părere că  urmează  alegerile  locale  si  ar fi bine  să rămâna  in continuare cei care au fost

nominalizati pentru anul anterior  sa faca parte  din structurile  respective  până la finalul mandatului, urmând 

să se aleagă alti reprezentanti după constituirea noului consiliu. 

După ce se supune  la vot, consilierii ai  fost d e acord  în unanimitate. 

Au fost exprimate  12 voturi „pentru”.   A fost adoptata Hotararea nr. 33. 

d) proiect de hotărâre privind  constituirea dreptului de superficie pentru un teren  de 455 mp catre dl. 

Biţineanu Adrian (proprietarul construcţiilor)  - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Dl. Lucian Tudorache  prezinta  proiectul de hotarare prin care propune  incheierea  unui contract de 

superficie  pentru terenul de 455 mp pe care sunt  amplasate  constructiile reprezentand  cabina pod basculă 

ale fostului CAP, cumparate  de dl. Bitineanu Adrian  la licitatie.  

Se cunoaste  situaţia intrucât s-a  mai discutat si in alta  sedinta  cererea sa, inainte de a fi întocmita 

documentaţia de carte funciară. 

Se supune la vot. Au fost exprimate  12 voturi „pentru” .    A fost adoptata Hotararea nr. 34. 



e) proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor  financiar d-nei Dinias Georgeta  si revocarea hotărârii

anterioare  - iniţiator primar  – Tudorache Lucian; 

Dl primar  prezinta  situatia  D-nei Dinias Georgeta  care a solicitat anul trecut   un ajutor  financiar pentru 

constructia  sau cumpararea  unei case  / container de locuit. Cererea  i-a  fost  aprobată pentru suma de 

5000 lei dar  nu i s-a acordat in cursul anului anterior.  Intrucât  anul acesta  a facut demersuri  pentru 

construire, domnul primar  propune  sa se revoce hotararea  anterioara si sa i se acorde  din bugetul acestui 

an suma de 5000 lei.

D-na  secretar  informeaza  ca  i s-a   facut  ancheta  sociala recenta, din care reiese  ca starea sanatatii s-a 

mai înrautăţit, a fost incadrată  la gradul I de invaliditate .

Mai multi  consilieri  considera  ca suma  este  prea mica  si  propun domnului  primar  sa i se acorde 

10.000 lei. 

In urma discutiilor  presedintele de sedinta  supune  la vot  propunerea de  acordare a unui ajutor  de 10000 

lei, propunere aprobata cu unanimitate  de voturi. 

     A fost adoptata Hotararea nr. 35. 

f) proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor  financiar d-nei Tuliman  Elionora  - iniţiator primar  –

Tudorache Lucian.

In continuare  dl. primar dă citire proiectului de hotărâre pentru acordarea unui ajutor  la cerere d-nei 

Tuliman Elionora, pentru  a acoperi o parte din cheltuielile  cu înmormântarea  fiului său – Tuliman 

Gheorghe. Dl primar  a propus  o suma de 1000 lei, dar   consilierii  au considerat ca este  prea mica  suma si 

solicita  sa se dubleze. Astfel s-a  supus  la vot acordarea unui ajutor  de urgenţa in suma de 2000 lei d-nei 

Tuliman Elionora. 

Au fost exprimate  12 voturi „pentru” .  A fost adoptata Hotararea nr. 36. 

Domnul  Militaru Constantin , în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  

şedinţei  de  astazi,   22 septembrie 2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     MILITARU   CONSTANTIN

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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