
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI

             JUDETUL  IALOMIŢA

        NR.  313/ 25.02.2021

PROCESUL VERBAL 

AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   25 februarie  2021

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 proiectele 

de  hotărâre propuse  si hotarârile   adoptate de Consiliul local Coşereni, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut loc în  

data de   25 februarie 2021.

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 22/ 19.02.2021.
Sunt  prezenti  la şedinţǎ  toţi  cei  13  consilieri  locali în functie. Sedinţa  se desfăsoară la  sediul 

Consiliului local. 
Participă la sedinţă primarul comunei Tudorache Lucian, inițiatorul proiectelor de hotărâre şi 

secretarul general al comunei –d-na Nica Daniela .
Conduce lucrările şedinţei dl Bucşaru Constantin în calitate de presedinte de şedinţă.  

            A fost citit si aprobat cu unanimitate de voturi  procesul verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie 
2021. 
          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 anexelor HCL 29/27.07.2020 în sensul prorogării 
termenului de acordare a facilităţilor fiscale până la data de  31 martie 2021- iniţiator primarul 
comunei;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei comunei Coșereni în calitate de membru al 
Asociației  Comunelor din România  pe anul 2021- iniţiator primarul comunei;

c) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei comunei Coșereni în calitate de membru al 
Asociației  IALOMIŢA  pe anul 2021- iniţiator primarul comunei;

d) proiect de hotărâre privind  modificare stat de functii - iniţiator – primar Lucian Tudorache;
e) proiect de hotărâre privind  acordarea ajutor urgenţă familiei reprezentate de Neacşu Ionel - iniţiator 

– primar Lucian Tudorache;
f) proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgenţa familiei  reprezentate de d-na Constantin 

Margareta- iniţiator – primar Lucian Tudorache;
g) proiect de hotărâre privind amenajare sens giratoriu la intersecţia  DN 2 cu DJ 201 Cosereni Borăneşti- 

iniţiator – Bucşaru Constantin;
       Domnul primar – Tudorache Lucian, dă citire  ordinii de zi, după care,  presedintele de şedinta – dl. 
Bucşaru Constantin  o supune la vot. 
      Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru”, astfel cum a fost  comunicată. 



Proiectele de hotărâre sunt însoţite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort sau  de 
secretarul comunei Cosereni  si de rapoartele   de avizare ale comisiilor de specialitate din  cadrul   consiliului 
local. 
         Se trece la dezbateri. 

Se analizează proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor HCL 29/27.07.2020 în 
sensul prorogării termenului de acordare a facilităţilor fiscale până la data de  31 martie 2021- iniţiator 
primarul comunei.

Domnul primar prezintă   proiectul  de hotărâre referitor  la  facilităţile  fiscale acordate debitorilor  cu 
restante  mari  la impozite  si taxe  despre  prelungirea acestui termen prin ordonanta de urgenta a Guvernului 
adoptată la finalul anului trecut, pentru a le da  posibilitea sa –si achite debitele curente. Astfel  procedăm la 
modificarea Hotărârii nr. 29 care a fost adoptată  in iulie 2020 pentru prelungirea acestui termen până la 31 
martie 2021.

Se supune la vot. Au fost  exprimate 13 voturi „pentru”.  A fost adoptată Hotărârea nr. 6

Se continuă cu analiza proiectului de hotărâre privind aprobarea  cotizaţiei comunei Coșereni în calitate 
de membru al Asociației  Comunelor din România  pe anul 2021- iniţiator primarul comunei;

Se informează consiliul local despre cuantumul datorat de comuna noastră la ACOR care  este de 1300 
lei anual. A rămas aceeasi cotizatie de la infiintarea  asociatiei. 

Se procedeaza la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi si se adopta Hotărârea nr.7 

In mod similar se  propune  analiza proiectului de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei comunei 
Coșereni în calitate de membru al Asociației  IALOMIŢA  pe anul 2021. In acest caz  cotizatia se stabileste in 
baza numărului de locuitori cu 1,5 lei / cap de locuitori.  Pentru anul 2021 este  de  6481,5 ha raportat la 
numarul de 4321 locuitori inregistrati cu domiciliul in comună la data de 1 ianuarie 2021. 

Consilierii intrweabă ce beneficiu avem de la Asociatia Ialomita. Ce proiecte. 
Dl primar informeaza ca avem in derulare proiectul cu  terenul de fotbal de la Pătrime, pentru care am 

primit 2 miliarde de lei. 
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate se adoptă Hotărârea nr. 8.

Sedinta continuă cu analiza proiectului de hotărâre prin care se propune  modificarea statului de functii 
pentru aparatul de specialitate a l primarului comunei Cosereni.  

Iniţiatorul propiectului – primar Lucian Tudorache informeaza  ca  intentionăm să scoatem la concurs 
unele posturi care au rămas  vacante in ultimii ani ca urmare a pensionării personalului si acum sunt prevăzute 
la nivel superior întrucat asa era încadrat ocupantul postului, la SVSU, compartiment relatii cu publicul, 
caminul cultural.  

Se propune  transformarea acestora într-un nivel inferior pentru a nu îngreuna  procesul de recrutare. 
Dl Borangic întreabă dacă nu pot prelua angajatii si acele atributii ca sa nu se mai facă alte angajări. 
Dl. primar informează ca deja functionăm cu  un număr minim de personal, fata de  nivelul comunei cu 

aproape  4500 locuitori. 
Dl. Filip intreabă  dacă  nu puteau să ocupe aceste  functii superioare  functionarii care sunt deja angajati 

ca sa  nu se piardă, sa se valorifice  nivelul superior. 
D-na secretar Nica Daniela informează  că  sistemul de avansare în carieră permite  fiecărui funcţionar 

să promoveze pe funcţia sa, cu îndeplinirea  unor  conditii prevăzute  de Codul administrativ, după o 
procedură stabilită prin HG nr. 611/2008. Nu se pierde  acest  nivel superior. Ca  urmare a încadrarii 



ulterioare a unor  persoane pe aceste functii cu grad profesional asistent sau principal, vor avea si ei 
posibilitatea de avansare în carieră pe gradele superioare. La gradul profesional superior este necasară o 
vechime de minim 7 ani conform Codului administrativ, inainte era de 9 ani. La principal 5 ani si la  gradul 
profesional asistent 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare absolvite. Posturile noastre sunt de clasa 
A, adica studii superioare. Mai există si  categoria de debutant, fără vechime, pe care pot fi încadrati 
absolventi, fără vechime si experienţă. 

Consilierii întreabă despre consilierul  primarului care a fost angajat de curând, de ce nu s-a făcut 
public. 

Dl primar spune ca nu a considerat necesar să facă public. 
Consilierii solicită să vadă dosarul personal si fisa cu atribuţiile. 

D-na secretar le pune la dispozitie informatiile   solicitate si precizează  că acest post de consilier al 
primarului a fost înfiintat  in urmă cu doi ani,  este post distinct infiintat la cabinetul primarului iar  ocuparea 
se face prin numire de catre  primar, pentru o perioada  determinata egală cu durata mandatului său. Aceasta 
este o procedură specială prevăzută  de Codul administrativ nu este asimilat  celorlalte posturi  pentru care 
este obligatoriu să se organizeze concurs sau examen. 

Dl. Stoian spune că ar fi dorit să-l cunoască şi dânşii. 
Dl. primar le răspunde ca astazi l-a trimis la Slobozia in locul dumnelui sa rezolve unele probleme, dar 

v-a fi prezent la sedinta următoare. 
Am fost foarte solicitat in ultima perioada si cu Adi Ecoaqua si cu Eco Euro Cab. Lucrez si pentru ei acum. 
Dl. primar de la Barcăneşti nu vrea să-şi asume nimic. Dl primar de la Axintele la fel. Avem probleme mari. 
Vom prelua noi societatea. O vom aduce aici să ne ocupăm noi. 

Consilierii întreabă despre finantarea cu apa. 
Dl primar raspunde că în iunie ar trebui  să accesam banii, sa inceapă procedurile de achizitie, dar sunt 

probleme că se retrag multe localităţi si asta întârzie.
 Revenind la statul de functii, dl. preşedinte  de sedinţa Bucşaru Constantin  supune la vot propunerea. 

Au fost exprimate 13 voturi pentru. S-a adoptat Hotararea nr. 9.

      Se continuă sedinta  cu analiza a două cereri prin care se solicita acordarea unor ajutoare  de urgenta 
pentru probleme familiale deosebite . După ce s-a sesizat intr-o sedinta anterioară de catre doamna Carmen 
Stănica problema copilului accidentat dl  primar a dispus prin compartimentul de asistenta socială analiza 
cazului  si a initiat  un proiect de hotărâre privind  acordarea  unui ajutor urgenţă familiei reprezentate de 
Neacşu Ionel , pentru acoperirea cheltuielilor  cu  deplasarile si terapia  fiului său  la spital. Cheltuielile  lor se 
ridică la circa 4-5000 lei pe lună.  A lăsat  la latitudinea  consiliului local sa propuna suma necesară. Există 
documente doveditoare ale  veniturilor, acheta sociala si  schema de tratament.

S-a  propus suma de 5000 lei si suma de 6000 lei. 
In urma votului s-a aprobat 5000 lei cu 13 voturi „pentru”. A foat adoptată Hotararea nr. 10 

    In continuare  a fost  prezentata  de catre dl primar cererea  d-nei Constantin  Margareta care a solicitat 
sprijin pentru acoperirea unor cheltuieli  ocazionate  de decesul sotului său care nu a  fost asigurat sau 
pensionar si proiectul de hotărâre iniţiat  privind  acordarea unui ajutor de urgenţa familiei.

S-a efectuat ancheta socială cu privire la nivelul veniturilor familiei si situatia materială.
 In urma discutiilor  s-a propus si s-a aprobat  suma de 2000 lei cu   13 voturi. A fost adoptată 
Hotararea nr. 11. 



Se ia în discuţie proiectul de hotărâre  propus de dl Bucşaru Constantin  privind amenajarea 
intersecţiei   DN 2 cu DJ 201 Cosereni- Borăneşti cu  sens giratoriu. 

Dl primar reaminteste ca a mai fost propunere.S-a înaintat adresa comuna cu Boranesti si Barcanesti 
dar s-a considerat ca se ingreuneaza traficul 

Dl stoian  Dorin spune sa se faca demersurile necesare si vedem ce se intampla. Să se inainteze la 
Consiliul Judetean, pentru ca e drumul judetean. 

După discuţii s-a supus la vot si  s-a adoptat Hotararea nr. 12 cu 13 voturi „pentru”.

      
       In cadrul sedintei au fost analizate următoarele  cereri de competenta Consiliului local:

- cererea cu nr. 504/10.02.2021 prin care Oprea Lucreţia solicită cumpărarea terenului concesionat in 
baza contractelor de superficie 1374 si 1375  din 30.03.2016. 
Cererea a fost amânată pentru analiză in sedinţa următoare.

- solicitarea Companiei Nationale Poşta Română SA  inregistrată la nr. 520/ 01.02.2021 pentru 
concesionarea  unei suprafete de 30 mp teren intravilan pentru amplasarea unui container care să 
deserveasca o subunitate poştală. 

Dl primar  spune că ar  fi mai multe locatii disponibile pentru ca nu solicită suprafata mare, dar nu stim 
exact  ce doresc sa facă. 

         S-a  hotarat purtarea corespondentei  cu persoanele responsabile pentru indicarea unui amplasament 
convenabil în functie de cerinte şi scopul  lor. 

Ca discuţii diverse  a fost adusa in atentie  înfrumuseţarea localitătii si abandonarea deseurilor. 

După epuizarea discuţiilor, domnul    consilier  Bucşaru Constantin – presedinte de şedinţă, declară  
închise  lucrările şedinţei  ordinare de  astăzi, 25  februarie 2021 . 

PREŞEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
    BUCŞARU  CONSTANTIN

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA


