
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
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PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN    27  IULIE   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   27  iulie   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.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 70/ 21 iulie 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.Participă de asemenea dl. Grigore Marin , din comuna Coşereni – sedinta fiind publică.

          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 contului de execuţie  bugetară pe trimestrul II, anul 2020 - 
iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind  reglementarea situţiei juridice a contractelor de concesiune încheiate cu  
deţinătorii  de construcţii edificate  pe terenuri proprietatea  privată a comunei Cosereni, care depaşesc  
suprafaţa  de 1000 mp/lot constatată ca urmare a măsurătorilor  efectuate în sistem Stereo 70 - iniţiator 
– primar Lucian Tudorache;

       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi ce a fost adusă la cunoştinta  prin  Dispoziţia 

de convocare, după care,   propune  sa se analizeze  si proiectul de hotarare privind  acordarea unor  facilitati  

fiscale contribuabililor conform OUG nr. 69/ 2020, îndeosebi pentru cei care îsi achita debitul curent pănă  la 

data de  15 decembrie 2020. 

      Se supune la vot. Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru”, astfel cum a fost  completată .



        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  21 iulie
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  23 iunie  2020, după care se supune la vot conţinutul acestuia. S-a aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 
       Inainte  de a se trece  la  analizarea proiectelor  de pe ordinea de zi, se cere ascultarea d-lui  Grigore  
Marin prezent  in sedinţă,  care  sesizeaza o problema  cu privire  la unul din vecinii săi de pe strada Berzei, 
Gheorghe Gheorghe- crescator  de animale si anume ca este deranjat  de acesta întrucât are  depozitate  furaje 
aproape de casa lui.
       Domnul viceprimar – Toma Anton il invită  la primărie  si îi spune ca va merge să verifice  situaţia la faţa
locului.

 
      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.

  Au fost propus dl. Anghel Ion de catre Durină Iulian si Dl Stoean Liviu de către dl. Militaru Constantin. 

S-a procedat la vot in ordinea propunerii.  A fost ales dl. Anghel Ion cu un număr de 7 voturi „pentru”. 

A fost adoptata Hotararea nr. 26. 

b) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  bugetară pe trimestrul II, anul 2020  - 

iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

  In continuare  dl. primar dă citire proiectului de hotărâre, după care dă cuvântul d-nei Iorgu Rodica să 

prezinte  situaţia  contului de execuţie  si ponderea veniturilor  si  cheltuielilor pe sectiuni bugetare la 

finalul trimestrului II, anul bugetar 2020.

Dl. Anghel întreabă  de taxa de 100 lei pentru buldoescavator si wola.

Dl primar îi răspunde:”Pentru wola se încasează la societate. Sunt chitante.Buldoescavatorul nu s-a utilizat 

de catre particulari, în ultima perioadă a avut defecţiuni.”

Dl. Anghel: „ Din ce bani se suportă  reparaţiile? Că nu costă  doar motorina?”

    D-na Iorgu Rodica : „ Se suportă din bugetul local si motorina şi reparaţiile pentru că a lucrat pentru 

comunitate.” 

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

     A fost adoptata Hotararea nr. 27. 

c) în continuare se analizează proiectul  de hotărâre privind  reglementarea situţiei juridice a 
contractelor de concesiune încheiate cu  deţinătorii  de construcţii edificate  pe terenuri 
proprietatea  privată a comunei Cosereni, care depaşesc  suprafaţa  de 1000 mp/lot constatată ca 
urmare a măsurătorilor  efectuate în sistem Stereo 70 - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

Domnul primar prezinta proiectul de hotărâre.
     D-na Nica Daniela – secretar general  explică  consilierilor  situatia  creată pentru cei circa 80 de 
concesionari care au casele construite  pe terenurile  primăriei, că  îşi  fac măsurătorile  pentru intabularea 
dreptului de proprietate asupra  construcţiilor, iar cu aceasta ocazie  trebuie intabulat dreptul de proprietate  si 



pentru teren în favoarea  comunei Coşereni. La măsurători  se constată  diferente  la suprafata  din evidente  si
anume în plus  fata de  cei 1000 mp  atribuiţi. Este necesar  ca aceste  suprafete să fie  înregistrate si atribuite  
detinătorilor  de constructii prin modificarea  contractelelor de concesiune. 
    Dl. Anghel  spune că  trebuie să se verifice dimensiunile  drumului pentru că unii au iesit în drum  si spune 
că se oferă să participe  la  determinarea  suprafeţelor, să se respecte  drumul. 
    Dl. primar îl informează că s-a verificat si dacă a fost  cazul s-au dat înapoi cu gardul. 
    La momentul supunerii la vot, au fost  exprimate 9 voturi „pentru”. Se abtin de la vot  făra a motiva opinia 
următorii consilieri: Durină Iulian, Stănică Carmen, Anghel Ion si Anton Constantin. Abţinerile  se 
contabilizează  la „voturi” împotrivă. Având in vedere că a fost întrunită majoritatea  absolută cerută  de 
lege pentru adoptarea  hotararilor  ce privesc patrimoniul, a fost adoptată Hotărârea  nr. 28. 

d) In continuare  se analizează  proiectul  de hotărâre privind  acordarea unor  facilitati  fiscale 

contribuabililor conform OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea Codului fiscal si pentru 

instituirea unor măsuri  fiscale, iniţiat de primarul comunei – Lucian Tudorache. 

D-na Iorgu  Rodica  prezintă principalele  prevederi  ale OUG 69/2020  privind 
- reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 %, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în

proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora
sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau printr-un  alt tip de contract,
pentru desfăşurarea unor activităţi  economice,  către alte persoane fizice sau juridice, după caz,
dacă  în  perioada  pentru  care  s-a  instituit  starea  de  urgenţă,  ca  urmare  a  efectelor  epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii,
să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a
activităţii economice, conform procedurii prevazuta în Anexa  la proiectul de hotarare. 

-  scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului
de administrare  sau de folosinţă a unei clădiri  proprietatea publică sau privată a statului  ori  a
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de
urgenţă  ca  urmare  a  efectelor  epidemiei  coronavirusului  SARS-CoV-2,  pentru  care  utilizatorii
clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, 

-   anularea accesoriilor  fiscale aferente obligațiilor  bugetare restante  la data  de 31.03.2020, datorate

bugetului local al comunei Cosereni, de contribuabili persoane fizice si juridice, dacă acestia îsi achită

debitul curent până la finalul anului 2020. 

     Domnul Anghel sesizează  faptul că  se înregistrează   datorii foarte  mari la bugetul local. Anul acesta

avem 19 miliarde. 

    D-na contabil spune ca datoriile sunt acumulate în timp. Se stiu  care sunt cei care nu platesc  de ani de zile.

S-au făcut demersuri   de recuperare  de la cei  care realizează venituri,  s-au înfiinţat  popriri.  Sunt multe

amenzi. Acum cu posibilitatea  aceasta se anulare a dobânzilor si penalitatilor  care  reprezintă  peste jumătate

din datorii poate  se vor gândi sa beneficieze si să mai recuperăm din debite.

Se supune la vot. Au fost  exprimate  13 voturi „pentru”. A fost adoptată hotărărea  nr. 29.



       După epuizarea proiectelor de hotărâre domnul primar informează că a primit  o solicitare din partea 
Scolii Gimnaziale Cosereni   prin care se solicită  achizitionarea  a 370 de tablete si 20 laptopuri pentru  
desfaşurarea  cursurilor  online  odată cu începerea anului şcolar 2020-2021. 
      Domnul primar spune ca a identificat  o oferta  de la Telekom  de a face un abonament  lunar  la un cost 
pe jumătate din cât solicită şcoala, prin care se pun la dispozitie  toate aceste echipamente  si  efortul financiar
este  mai  mic. 

Consilierii sunt de părere să mai asteptăm pentru că se vorbeste  despre alocarea sumelor  de la guvern
sau din surse externe pentru achizitionarea de tablete. 

Dl Durină Iulian întreabă unde s-au redirecţionat  banii de la „Ziua comunei”, iar d-na Carmen Stănică

întreaba despre banii de la simpozion.

            D-na contabil îi informează  că  nu s-au redistribuit. Sunt banii acolo. 

Domnul  Anghel Ion , în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  şedinţei  de  
astazi,   27  iulie  2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     ANGHEL  ION 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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