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

DIN  DATA  DE      28  ianuarie  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    

28 ianuarie 2021.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 5/ 28.01.2021 .

Sunt  prezenti  la şedinţǎ  12 dintre cei  13  consilieri  locali în functie. Dl. Filip Gheorghe

se află în carantină datorită virusului SARS COV 2 – COVID 2019. 

Sedinţa  se desfăsoara la  sediul Consiliului local. 

Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de 

hotărâre , secretarul general al comunei –d-na Nica Daniela .Participă de asemenea dl. 

Dumitrache Ion – Presedinte al Asociatiei sportive „Viitorul” Ialomita, sedinta  fiind publică. 

Acesta  face o prezentare a parcursului Asociatiei Sportive de la înfiintare pâna in prezent, 

investiţiile şi rezultatele  copiilor  înscrisi în club la competitiile  organizate. Multumeste  

consiliului local pentru suport si solicită  sprijin pentru desfaşurarea  activitatii sportive si 

competiţionale în continuare, prin eforturi sustinute în parteneriat. 

          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  cotizatiei comunei Coșereni în calitate de membru 
al Asociației  ECO EURO CAB  pe anul 2021- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind  amplasare sirene alarmare “Apele Române” pe teritoriul 
comunei Coșereni - iniţiator – primar Lucian Tudorache;



c) proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de lucrări ce  vor  fi  efectuate  de  
beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în cursul anului 2021- iniţiator – primar Lucian 
Tudorache;

d) proiect de hotărâre privind  mandatarea unui reprezentant in cadrul ADI ECOAQUA 
Călăraşi  - iniţiator – primar Lucian Tudorache;

e) proiect de hotărâre privind  alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 
luni - iniţiator – primar Lucian Tudorache.

       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care,  presedintele de 
şedinta o supune la vot. 
      Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi “pentru”, astfel cum a fost  comunicată.
           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 1 aprobarea  cotizatiei comunei Coșereni în 
calitate de membru al Asociației  ECO EURO 
CAB  pe anul 2021

13 12 12 - -

2 2 privind  punerea la dispozitia proiectului  
WATMAN „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de ANAR a spatiului necesar pentru 
amplasarea a două sirene de  alarmare cu 
codul S BI 099 şi  S BI 100

13 12 12 - -

3 3 aprobarea Planului de lucrări ce  vor  fi  
efectuate  de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 
în cursul anului 2021

13 12 12 - -

4 4 mandatarea unui reprezentant in cadrul ADI 
ECOAQUA Călăraşi

13 12 12 - -

5 5 alegerea d-lui Bucşaru Constantin preşedinte 
de şedinţă pentru următoarele 3 luni

13 12 12 - -

       
       In cadrul sedintei a mai fost analizată cererea d-lui Bucsaru Constantin nr. 320/ 26.01.2021  
de a se înfiinta un sens giratoriu la intersectia DN cu DJ 201 Cosereni – Borănesti. După  discutii
s-a  hotărât  ca propunerea  să facă obiectul unui proiect de hotărâre ce va fi promovat pe ordinea
de zi a unei sedinţe  următoare.
       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
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