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PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI   ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   28 ianuarie 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   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.
      S-a dat citire Procesului verbal al sedintei  ordinare din data de  17 decembrie  2020 si al sedintei 
extraordinare  din data de 30 decembrie 2020, dupa care au fost  supuse  la vot  si a fost aprobate cu 12 voturi 
“pentru”. 
      Domnul presedinte de sedinta propune să trecem  la dezbaterea proiectelor  propuse pe ordinea de zi. 

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;

  Dl. primar  dă citire  proiectului de hotărâre. 
            Consilierii întreabă  de ce este cotizaţia asa mare- 13.000 lei. 

Dl primar raspunde ca sunt doar  trei comune asociate  si ei  suporta cheltuielile  cu angajatii asociatiei
– jurist, contabil, din aceste cotizatii. 

Dl Stoian Dorin a solicitat in cadrul sedintei comisiei de specialitate   sa se faca o adresa  sa se 
comunice care au fost veniturile si cheltuielile pe anul trecut. 

S-a primit  raspuns  si d-na secretar general  comunica   continutul adresei consilierilor. 
Dl viceprimar informeaza  ca Vivani nu a mai primit  masina de gunoi sa predea deseurile  deoarece  

s-au acumulat  datorii. 
Dl primar aduce la cunostintă  ca  avem de recuperat  de la utilizatori 260 milioane lei(bani vechi), iar 

de la Barcanesti 1 miliard (bani vechi). In ultimele patru luni la Axintele si la Bărcănesti nu s-a încasat nimic. 
   Dl Stoian Dorin spune ca taxa este  destul de mica  si s-ar putea sa nu acopere cheltuielilesi taxele pe gunoi.
Consilierii întreaba  despre posibilitatea desfiinţarii asociatiei, deoarece toată  cheltuiala  asociatiei si a 
societatii de salubritate  se   suporta  pe baza contributiilor  locuitorilor  comunei Cosereni  si ne-ar avantaja 
sa fim pe cont propriu. 

După discuţii, dl. Stoean Liviu – presedinte  de şedintă  supune la vot aprobarea cotizatiei comunei 
Cosereni pentru anul 2021. 
Au fost  exprimate 12 voturi „pentru” , 0 voturi „împotrivă”, nicio abţinere.  

      A fost adoptată Hotărârea  nr. 1. 

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

Dl primar prezinta  proiectul de hotarare  după care dă cuvântul d-nei secretar  să informeze asupra 
demersurilor  facute. 

D-na Nica Daniela – secretar general al comunei aduce la cunostinta consilierilor că a fost  transmisă o 
adresa de informare din partea ANAR ( Administratia Natională Apele Romane) ca au in inplementare un 
proiect  denumit „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II”  prin care isi 
propun amplasarea de sirene de alarmare pentru calamitati in caz de inundatii  in toate localitatile  de pe 
cursul râului Ialomita. In comuna  Cosereni au indicat  două locatii – la Scoală – Str. Linia Mare  si la 
Grădiniţa Pătrime – Str. Unirii. Conform memoriului tehnic,  sirenele vor  fi amplasate  pe clădiri. 
     Pentru realizarea investitiilor este  necesar acordul pentru folosinta spatiilor  respective si drept  de acces. 
   

Dl presedinte  de şedintă  supune la vot  proiectul de hotarare privind punerea 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.
        Au fost  exprimate 12 voturi „pentru” , 0 voturi „împotrivă”, nicio abţinere.  



      A fost adoptată Hotărârea  nr. 2. 

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;

Se prezintă  proiectul de hotărâre  si  lista cu principalele lucrari  ce vor  fi efectuate, în general lucrări de 
curătenie  si igienizare a locurilor  publice. 

D-na secretar  completeaza  cu informarea ca  în baza acestui plan  se vor efectua aceleasi lucrari  si de 
catre persoanele comunicate de Serviciul de probaţiune care au de efectuat  ore în folosul comunitatii, ca 
urmare a unor  decizii/ hotarâri judecatoresti. 

Se supune la vot. 
Au fost  exprimate 12 voturi „pentru” , 0 voturi „împotrivă”, nicio abţinere.   

      A fost adoptată Hotărârea  nr.  3. 

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

      Se prezinta  proiectul de hotarare  cu propunerea de a fi mandatat primarul comunei asa cum prevede 
Codul Administrativ. 
      Consilierii întreaba  care au fost  ultimele informatii de la ultima sedinta la care a participat dl. primar.
      Dl. primar informează  ca urma sa se depună proiectul definitiv, dar sunt întârziate lucrarile datorita unor 
proceduri administrative. De exemplu in luna decembrie s-a retras din asociatie comuna Ion Roată, iar acum 
în ianuarie comuna Radovanu din Călărasi. 

 Dl Stoian Liviu – presedinte  de şedintă  supune la vot aprobarea mandatării  primarului comunei 
Cosereni în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI  „ECOAQUA” 
Călăraşi.

Au fost  exprimate 12 voturi „pentru” , 0 voturi „împotrivă”, nicio abţinere.  
      A fost adoptată Hotărârea  nr. 4. 

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

        Avand in vedere că luna aceasta  expira mandatul d-lui Stoean Liviu, se fac propuneri pentru alegerea 

unui nou presedinte de sedinţă. 

       D-na Radu Stefania îl propune pe dl. Bucsaru  Constantin. 

Se supune la vot propunerea. 
Au fost  exprimate 12 voturi „pentru” , 0 voturi „împotrivă”, nicio abţinere.   

      A fost adoptată Hotărârea  nr. 5. 

      După epuizarea analizei proiectelor de hotărâre  de pe ordinea de zi, se analizează cererea  întocmită de dl 

Bucsaru Constantin pentru  înfiintarea unui sens giratoriu la intersecţia DN 2 cu drumul judetean spre 

Borănesti, pentru care doreste sa iniţieze proiect de hotărâre la sedinta următoare. 

       Dl primar informeaza ca au mai fost făcute  demersuri, dar vor  fi reluate odată  cu  trecerea de pietoni. 

   Consilierii spun ca e benefic pentru toti locuitorii, aici s-au întâmplat foarte multe accidente. 



     D-na Carmen Stanica  propune  consiliului dacă s-ar putea să sprijine  din bugetul comunei  cu un ajutor  

financiar familia baietelului de 12 ani care a suferit un accident pe data de 20 decembrie anul trecut. A fost în 

coma, acum a fost  adus acasa si are nevoie de tratament si terapie. Părintii sunt harnici, muncesc, dar nu îsi 

permit  cheltuiala. 

     Dl primar ii răspunde că trebuie să se adreseze cu o cerere. 

     Dl. Borangic Constantin întreaba dacă  concesionarii pot cumpăra  terenurile pe care le au concesionate. 

     D-na secretar general răspunde că teoretic, conform legii, da. Au mai fost analizate  cereri ale 

concesionarilor in anii anteriori, dar nu au  fost aprobate de consiliul local, sub diverse argumente.

După epuizarea discuţiilor, domnul    consilier Stoean Liviu – presedinte de şedintă , declară  închise  
lucrările  şedinţei  ordinare de  astăzi,  28 ianuarie 2021. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     STOEAN   LIVIU 

Intocmit  de 
SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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