
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA
        NR.   134  / 23   iunie   2020

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN     23  IUNIE   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   23  iunie   2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 62/17 iunie 2020.

Sunt  prezenti  la şedinţǎ 12 dinte  cei 13  consilieri  locali în functie. Este  absent dl. Anton Constantin

care este plecat din localitate  si nu areusit  sa se întoarcă pentru a participa la sedinţă.

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 procedurii  de tinere la zi a registrului agricol pentru  perioada 

2020 - 2024- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă - 

iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul II, anul 2020 - iniţiator 

primar  – Tudorache Lucian;

d) proiect de hotărâre privind atribuirea terenului intravilan in suprafata de 704 mp Asociatiei de Scleroză 

Multiplă Dinias Georgeta  - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

e) proiect de hotărâre privind  revocarea  Hotararii  nr. 11/ 31.03.2020 pentru modificarea   

Regulamentului  privind taxa de salubritate - 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,  se supune la vot. 

           Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru” .

        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. 
Sedinta este  prezidată de dl. Toma Anton, care dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a prezenta procesul
verbal intocmit in sedinta anterioară din 22 mai 2020.
       Se prezintă procesul  verbal dupa care se supune la vot continutul acestuia. S-a aprobat cu 12 voturi 
„pentru”.
      Se iau în discuţie  proiectele de hotărâre  în ordinea în care sunt înscrise pe ordinea de zi, după  cum 
urmează:

a) proiect de hotărâre privind   aprobarea procedurii  de tinere la zi a registrului agricol pentru  

perioada 2020 - 2024- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

    Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre, după care dă cuvântul d-nei secretar.

D-na Nica Daniela informează că întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol  pentru perioada  2020 – 

2024 la nivelul comunei Coşereni se poate face  în format electronic. Avem program informatic achizitionat si

există o mare  parte din date deja îregistrate. O problemă si o întârziere ar fi la capitolele referitoare la 

terenuri, dar se fac eforturi  pentru a se finaliza  pâna la sfârsitul anului, mai ales  ca trebuie  pregătite  

lucrările pentru Recensământul  general agricol si Recensământul Populatiei si locuintelor ce se vor  desfasura

anul viitor. De asemenea Ordonanta 28/2008 prevede ca  modalitate de instiintare a cetatenilor cu privire la 

obligaţiile  pe care le au în legătură cu declararea  bunurilor care fac obiectul înregistrării în registrul agricol 

sa se faca  atât on line  prin intermediul site-ului primariei, paginii de facebook, dar si prin instiintări 

individuale, întrucât o mare parte din persoanele care au obligaţia  înregistrării datelor  care fac obiectul 

registrului agricol nu au acces sau nu stiu sa acceseze informaţia prin internet.

Dl. consilier Anghel Ion   sesizează  faptul ca  la registrul agricol trebuie  sa fie si semnatura  persoanei. 

Intreabă unde semneaza semneaza acesta daca se tine  evidenta electronic.

D-na secretar general Nica Daniela precizează  că vor semna  pe declaratia  pe care o vor  face cand  

solicita  modificarea datelor din registru, in cazul in care  nu se depune nicio declaratie, in anul urmator  se 

mentin  inregistrarile  din anul precedent cu mentiunea „Idem” conform normelor metodologice. Aplicatia 

informa5tica  permite generarea  registrului agricol pe suport  de hartie , astfel ca  la sfarsitul anului sau la 

sfărsitul perioadei de inregistrare , respectiv 5 ani (2020 – 2024) se pot constitui dosare  pe suport de hartie 

care vor  fi arhivate corespunzator si pastrate  pe termen nelimitat.

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

Hotararea nr. 21. 

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenţă - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;



Domnul primar da citire proiectului de hotarare si precizează că potrivit noilor 

prevederlegislative  si altor  elemente care au mai suferit  modificări de la înfiinţarea Serviciului Voluntar 

la nivelul comunei Coşereni este  necesar  ca acesta să fie reactualizat atât în ceea ce priveşte  structura 

organizatorică  cât si Regulamentul de organizare si funcţionare. De aceea propune consiliului local spre 

analiză proiectul de hotarare  si  aprobarea acestuia.

Proiectul de hotărâre  a fost  aprobat  cu unanimitate  de voturi (12 consilieri prezenţi). A fost 

adoptată  Hotarârea nr. 22. 

c) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul II, anul 2020 - iniţiator 

primar  – Tudorache Lucian;

  Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre, după care dă cuvântul d-nei contabil Iorgu Rodica  pentru 

a prezenta  în ce constă  modificarea. 

D-na Iorgu Rodica  prtezintă  raportul si capitolelel care suferă  modificari prin virari de credite 

bugetare. 

Presedintele de sedintă supune la vot rectificarea. Sunt numărate  12 voturi „pentru”. A fost 

adoptată Hotărârea cu nr. 23.

d) proiect de hotărâre privind atribuirea terenului intravilan in suprafata de 704 mp Asociatiei de Scleroză 

Multiplă Dinias Georgeta  - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

  Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre si face  precizarea că este  vorba  despre acelaşi teren care  

a fost încredintat anul trecut unei alte Asociatii umanitare pentru rezolvarea  situaţiei locative pentru 

Ene Georgeta, a fiului si a mamei sale. Intrucat Asociatia respectiva  nu a adus la îndeplinirea ceea  ce  

si-a  asumat – achizitionarea unui container de locuit, ci a contribuit  prin ajutor  cu haine , alimente  si 

rechizite, propunem retragerea dreptului de folosinta  si atribuirea terenului Asociaţiei de Scleroza 

multiplă Dinias Georgeta  cu acelasi scop. 

Nu sunt discutii vis-a-vis de incredintarea terenului. In urma  votului unanim a fost adoptată 

Hotărârea  cu nr. 24.

e) proiect de hotărâre privind  revocarea  Hotararii  nr. 11/ 31.03.2020 pentru modificarea   

Regulamentului  privind taxa de salubritate - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Dl. primar informeaza  despre  proiectul de hotărâre iar d-na secretar   aduce  la cunostinta  consilierilor
punctul  de vedere  al  prefectului  judetului,  prin Compartimentul   juridic  si  contencios  administrativ,  cu/
privire la rezultatul  controlului de legalitate  transmis  cu adresa nr. 6840/29.04.2020 în care se precizează  ca
măsura scutirii de la plata taxei a persoanelor care nu locuiesc efectiv la adresa imobilului, acesta fiind locuit
temporar,  este  discriminatorie”  si  „indiferent  de  perioada  pentru  care  respectivele  imobile  sunt  folosite,
întrucât persoana beneficiaza de serviciul de salubrizare, are obligaţia de a achita o taxă.”



Tinând cont  de prevederile art. 200 si 255 din O.U.G. nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ  si de

recomandarile  făcute de  Prefectul judetului Ialomita în adresa amintită mai sus,   se impune   reanalizarea   

hotărârii   în vederea revocării. 

Nu au fost  discuţii. Hotarârea  nr. 11/ 2020 a fost revocată  cu un număr  de  12 voturi „pentru”. A 

fost adoptată  Hotarârea  cu nr. 25.

1.        După epuizarea proiectelor de hotărâre a fost  analizată  cererea cu nr.  2059/02.06.2020  prin care
Drăghici Mihaela solicită amplsarea de camere  de  supraveghere în zona Bulala. 
Domnul primar  face precizarea  ca în proiectul initial cu 60 de camere era  prevazuta si aceasta  zona, 
dacă unii consilieri  nu erau împotrivă. Se va avea în vedere  pe viitor.

        Ca probleme diverse dl. Durină Nicolae susţine ca ar fi binevenită reînfiintarea comisiei de „împăciuire” 
la nivelul Primăriei.
         Dl. Durină Iulian sesizeaza problema  trecerii de pietoni  care încă  este nesemnalizată deoarece 
semaforul intermitent  este defect si a mai sesizat acest  aspect  si în alte rânduri. Cere să se ia măsuri. 

Domnul Toma Anton, în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  şedinţei  de  
astazi,   23 iunie 2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     TOMA  ANTON 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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