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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 la proiectul 

de  hotărâre si hotararea  adoptată de Consiliul local Coşereni, în sedinta  extraordinarǎ, ce a avut loc în  data 

de  30 decembrie  2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  155/ 29 decembrie 2020.

Sunt  prezenti  la şedinţǎ  11 dintre cei  13  consilieri  locali în functie.Lipsesc domnii consilieri Filip 

Gheorghe şi dl. Militaru Constantin.

Sedinţa  se desfăsoara la Căminul cultural din localitate pentru asigurarea distantării sociale minime 

impuse prin ordonantele de urgenta  pentru instituirea stării de alerta. 

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 extraordinară a fost convocată în temeiul art. 196, alin. (4) 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 modificarea parţială a  HCL nr. 42/17 decembrie 2020 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2021 - iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind  avizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar  2021-2022 -  iniţiator primar  – 

Tudorache Lucian;

       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care,  presedintele de şedinţă – dl 

Stoean Liviu  o supune la vot. 

      Ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi “pentru”, astfel cum a fost  comunicată.

      Se trece la dezbaterea proiectelor  propuse pe ordinea de zi. Dl primar în calitate  de iniţiator prezinta 

proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 42/17 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor si 



taxelor  locale pentru anul 2021, după care dă cuvântul doamnei contabil sa prezinte  de unde decurge 

necesitatea  acestor  modificari. 

D-na Iorgu Rodica aduce la cunostintă că a fost publicată legea nr. 296 / 2020 pentru modificarea 

Legii nr.  227/ 2015 privind  Codul fiscal, referitoare  la  modul de stabilire a impozitelor pe cladirile cu 

destinatie mixtă, stabilirea impozitelor pentru  mijloace de transport, stabilirea impozitelor pe clădiri detinute 

de persoane juridice si altele. 

Au fost prezentate  pe scurt  noile cuantumuri  ce vor  fi aplicate  de la data de 1 ianuarie 2021. 

După prezentare , dl presedinte supune la vot  proiectul de hotărâre. Au fost exprimate 11 voturi 

„pentru”. A fost adoptată Hotărârea  nr. 50. 

In continuare se analizează proiectul de hotărâre privind  organizarea retelei şcolare  la nivelul 

comunei Coşereni pentru anul şcolar  2021 – 2022. 

D-na secretar informează că a fost  solicitat şi a fost obţinut avizul  Inspectoratului şcolar Judetean 

Ialomiţa  pentru structura  Scolii Gimnaziale Cosereni, astfel cum a funcţionat si în anii anteriori, cu aceleasi  

niveluri de învaţământ prescolar, primar si gimnazial, îndeplinind  criteriile  instituite  prin Legea Educaţiei 

Nationale  de a functiona  ca unitate cu personalitate juridică, fără alte structuri arondate. 

D-na Radu Stefana  spune ca trebuie să asigurăm toate  conditiile de functionare a scolii, să  nu ne mai

plece copiii. 

Nemaifiind alte  discuţii, dl presedinte   supune la vot  proiectul de hotărâre privind avizarea reţeei 

scolare. 

Au fost exprimate 11 voturi pentru , din 11 consilieri prezenţi.  

A fost adoptată Hotărârea nr. 51.

Domnul    consilier Stoean Liviu,   în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  
şedinţei  extraordinare de  astăzi,    30 decembrie 2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     STOEAN   LIVIU 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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