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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   31  iulie   2020.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei  Primarului nr.  78/28.07.2020 de îndată  pentru 

analizarea  unui proiect de hotarare  ce vizeza  un proiect de investiţii aflat în  derulare  ce comportă 

urgenţă.

Sunt  prezenti la şedinţǎ 12  dintre  cei 13  consilieri  locali în functie. Lipseşte nemotivat dl. 

Nica Gheorghe. 

Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectului 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. 133 si art. 134, alin. (4) din  Ordonanta de

Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ  pentru a se analiza proiectul de 

hotărâre privind  punerea la dispoziţia “Proiectului regional de dezvoltare  a infrastructurii de apă şi  

apă uzată pentru aria de operare  a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 

2014 -2020” a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia - iniţiator primar  – 

Tudorache Lucian.

       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, care nu mai cuprinde alte puncte, 

după care se supune la vot. Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru”.

Domnul  primar Lucian Tudorache  informează  consiliul local  despre   discuţiile ce au avut  

loc la ultima  şedinta a ECOAQUA la   care a participat    prezinta  proiectul de hotarare iniţiat,  cu 

anexele  sale, în care sunt  cuprinse  investiţiile  ce urmează  a fi realizate  pe teritoriul comunei 

noastre. 



In acest  sens este  necesara  adoptarea Hotărârii prin care se stabileste  că  bunurile  aferente   

proiectului de  infrastructura  pentru alimentare   cu apă  si canalizare  trebuie  puse  la dispozitia 

investiţiei  pentru siguranţă.  

Nu au fost discutii. Proiectul de hotărâre  a fost  supus  aprobarii Consiliului Local şi a fost   

aprobat cu unanimitatea  celor prezenti, respectiv 12 voturi “pentru”. A fost adoptată Hotararea  nr. 

30.    

Nemaifiind  alte  probleme incluse  pe ordinea  de zi, domnul  Anghel  Ion , în calitate  de  

preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările  şedinţei  de  astazi,    31 iulie  2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
      ANGHEL   ION 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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