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M I N U T A
SEDINTEI   ORDINARE    A CONSILIULUI  LOCAL COŞERENI

DIN  DATA  DE  25  martie  2021

In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizională în 
administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  discutiile
si hotararile  adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ ce a avut loc în  data de    
25   martie  2021.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 30/ 19.03.2021.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ  12  dintre   cei  13  consilieri  locali în functie. Lipseste dl. 

Bucsaru Cosntantin pentru motive de sanătate. Sedinţa  se desfăsoara la  sediul Consiliului local. 
Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de 

hotărâre şi secretarul general al comunei –d-na Nica Daniela. Mai participă dl. Drăgan Ionel –
copnsilier al primarului si doi cetăteni, care au si o cerere adresata consiliului înregistrată- Dl. 
Radu nicolae si Radu  Oana Daniela – fiica acestuia.

          Şedinţa ordinară 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 aprobarea  modificării actului constitutiv si statutului ADI 
Eco Euro Cab, ca urmare a schimbarii reprezentantului legal al comunei  barcanesti în 
urma alegerilor locale din septembrie 2020;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia  proiectului  WATMAN 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de 
către Administrația Națională "Apele Romane" a spatiului necesar pentru  amplasarea a 
două sirene de  alarmare cu codul S BI 099 şi  S BI 100, pe terenurile identificate, ce 
apartin domeniului public al comunei Coşereni - iniţiator primarul comunei;

      
 Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi adusă la cunoştinta prin 

dispozitia de convocare şi propune suplimentarea ordinii de zi cu alegerea unui nou presedinte de
sedinta, având in vedere că presedintele in exercitiu  – dl. Bucşaru Constantin  nu este prezent, 
dupa care o supune la vot.  
      Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru”, astfel cum a fost  completată.



      Cvorumul, situaţia  votului  pentru fiecare proiect de hotǎrâre si hotãrârile adoptate sunt 
consemnate în  tabelul urmǎtor: 

Nr.
Crt

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consili
eri   in 
functie

Consi
lieri 
pre
zenti

Rezultatul votului

Pentru Impo-
triva

Abti
neri

1 13 aprobarea  alegerii d-lui Borangic Constantin 
presedinte de şedinta

13 12 12 - -

2 14 proiect de hotărâre privind aprobarea  
modificării actului constitutiv si statutului 
ADI Eco Euro Cab

13 12 12 - -

Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia  proiectului  WATMAN 
„Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către 
Administrația Națională "Apele Romane" a spatiului necesar pentru  amplasarea a două sirene de
alarmare cu codul S BI 099 şi  S BI 100, pe terenurile identificate, ce apartin domeniului public 
al comunei Coşereni a fost amanat pentru o sedinta urmatoare  cu  modificarea amplasamentului 
pentru sirena S BI 100 la propunerea unor consilieri.

       In cadrul sedintei au fost analizate următoarele  cereri de competenta Consiliului local:
1.Cererea cu nr. 504/10.02.2021 prin care d-na Oprea Lucreţia solicită cumpărarea 

terenului concesionat în baza contractelor de superficie 1374 si 1375  din 30.03.2016. 
Cererea a fost aprobata de principiu, cu propunerea de vânzare în anumite conditii  de 

suportare a cheltuielilor ocazionate de  procesul de vanzare, ce vor fi respectate  în mod similar 
de toti concesionarii care se vor adresa cu cerere pentru cumpărarea terenului aferent 
constructiilor ce le detin. 

2. Pentru solicitarea Companiei Nationale Poşta Română SA  inregistrată la nr. 520/ 
01.02.2021 de a concesionare a   unei suprafete de 30 mp teren intravilan pentru amplasarea unui
container care să deserveasca o subunitate poştală. Dl. primar a spus că a vorbit telefonic  cu 
reprezentantii Postei si cel mai indicat amplasament este  în spatiul dintre CEC si  clădirea în 
care functioneaza posta acum, clădirea respectivă  fiind grav deteriorată, se doreste mutarea 
personalului în această locatie. 

3. Radu Nicolae – cererea nr. 929/15.03.2021 – solicită aprobarea cumpărării suprafetei 
de 1000 mp teren concesionat. A fost prezent  în sedinta  si a asistat  la discuţiile legate de 
condiţiile de   vânzare. 

4. Ispas Florin Cosmin – solicita prin cererea nr. 952/16.03.2021 pietruirea drumului 
catre balta Comana si racordarea  la reţeaua de curent electric. 

Dl primar spune că este  vorba despre strada Comana care continuă până la drumul de 
legătura  cu  DN2 care este in proprietatea comunei Movilita si este pietruit si că va trebui sa fie  
pietruită pentru ca sunt case si pe acolo. Eventual avem in vedere transformarea in drum 
comunal. Referitor la racordarea bălţii la curent electric, există racord in zonă pentru deservirea 
activităţii de pescuit, dar nu este pe toată suprafata băltii si  nici nu se poate face, ar fi o investiţie
prea mare, care nu se justifică in interesul comunei. 

5. Borangic Constantin reprezentant legal BAR EXIM SRL  – solicită prin cererea nr. 
898/11.03.2021 de „taxa pe bar” în cuantum de 500 lei anual, pentru anul 2020 si 2021 tinând 



cont de restrictiile impuse si condiţiile funcţionarii la 30% din capacitate sau interzicerea  
temporară a activitatii în timpul stării de urgenţă sau de alertă. 

6. Anton Constantin –reprezentant legal  al SC Stely Euro 2 SRL solicită  de asemenea 
scutirea de la plata  taxei pe „baruri si restaurante”  prin cererea nr. 913/12.03.2021 deoarece nu 
a  functionat în perioada pandemiei Covid 19. 
         Referitor la aceste cereri  dl. primar  spune ca  hotararea nu poate opera retroactiv pe anul 
2020 cand  au mai existat facilitati  fiscale  instituite prin ordonanta de urgenţă a Guvernului  în 
beneficiul  detinatorilor  de afaceri in domeniul  barurilor si restaurantelor. Pentru anul 2021 vom
analiza această posibilitate  si va  lăsa  la decizia consiliului local acordarea acestor scutiri. 

7. Petreche Sorin – solicită acord pentru amplasarea  unei rulote mobile cu activitate de  
curaţătorie perne din pene pe teritoriul comunei Cosereni în perioada 26 martie – 3 aprilie 2021, 
într-o zonă unde există posibilitatea racordarii la curent -220 V.

Dl primar informează  ca le-a fost indicată  locatia de lânga caminul cultural unde pot 
desfaşura această activitate, cu plata taxei instituite si plata consumului de energie electrica. 

In cadrul sedinţei a mai fost analizată  situatia câinilor fara stăpân la nivel general si a 
celor care au fost  capturati in regim de urgenţă  luna trecuta pentru că reprezentau  pericol  
public si se află acum   la adăpost. 

Domnul Drăgan Ionel – consilier al primarului prezinta situaţia actuală . 
Domnul primar  informeaza că animalele care nu vor  fi adoptate  urmeaza a fi 

eutanasiate si solicita parerea consiliului local. S-a propus  prelungirea cu o luna a tinerii în 
adăpost,  timp în care se vor mai face adopţii. 

       Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe site-ul 
instituţiei la adresa : www.primariacosereni.ro.

 SECRETAR  GENERAL   COMUNA COŞERENI,
       NICA  DANIELA

http://www.primariacosereni.ro/
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