
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  COŞERENI
             JUDETUL  IALOMIŢA

        NR. 4483/ 23 noiembrie 2016

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINŢEI  ORDINARE  A CONSILIULUI  LOCAL  

DIN  DATA  DIN   23 NOIEMBRIE  2016

Şedinţa  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr.  266/  17 noiembrie 2016 .
Sunt  prezenti  la şedinţǎ toţi cei 13 consilieri în funcţie.  
Participa la sedinţǎ d-na Iorgu Rodica – consilier contabil,   primarul si secretarul comunei Coşereni.
Domnul Anghel Ion – presedinte de şedinţă, deschide lucrările şedinţei şi propune  prezentarea 

procesului verbal al şedinţei anterioare. 
D-na Nica Daniela – secretar dă citire procesului verbal al sedinţei  ordinare din  data de  26 octombrie

2016.  Acesta a fost  aprobat cu  13 voturi „pentru” . 
Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinţa  consilierilor prin dispozitia de convocare şi  cuprinde 

următoarele  proiecte de hotărâre, iniţiate de primarul comunei Cosereni, dl. Lucian Tudorache:
a) proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 1/ 24.06.2016 privind constituirea Comisiei de 

validare 
b) proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan Urbanistic General şi al Regulamentului Local de 

Urbanism la nivelul comunei Coşereni;
c) proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei 

Coşereni;
d) proiect de hotărâre privind aprobarea rectificǎrii bugetului local la nivelul trimestrului IV, anul 2016;
e) proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Coşereni;
f) analizarea cererilor de competenta Consiliului Local;
g)  discuţii diverse.

Dl primar dă citire dispoziţiei de convocare şi  înainte  de a fi aprobată ordinea de zi,  propune  
retragerea proiectului privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Coşereni si
completarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre, după cum urmează:

- proiect de hotărâre privind modificarea unei poziţii din inventarul domeniului public al comunei 
Coşereni si proiect de hotărâre  privind modificarea contractului de concesiune nr. 922/ 2012 
pentru majorarea suprafeţei ce reprezintă zona de protecţie;

Preşedintele de şedinţǎ – dl.Anghel Ion, supune  la vot ordinea de zi, cu suplimentarea si retragerea 
propusă, ce  a fost aprobată cu un numar de  13 voturi „pentru” .

D-na Nica Daniela – secretarul comunei Coşereni, informează că proiectele de hotărâre propuse  au 
fost avizate de comisiile de specialitate în sedinţa comunǎ a acestora ce a avut loc în data de  17 noiembrie
2016. Ele sunt  însoţite de rapoartele  de specialitate întocmite de compartimentele  de specialitate din 
aparatul  de lucru al primarului sau de cǎtre secretarul comunei  Coşereni. 

Se începe analizarea şi  dezbaterea fiecărui proiect de hotărâre în parte. 



1. proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 1/ 24.06.2016 privind constituirea Comisiei de 
validare. 
Dl. Primar dă citire proiectului de hotărâre, după care motivează modificarea Comisiei de validare. Ca 
urmare a demisiei domnului Consilier Simion Nicolae, comisia  a rămas cu doi membri si trebuie 
completată.
Dl. Anghel întreabă cine i-a luat locul în consiliu ca supleant, să-l înlocuiască şi în Comisia de 
validare. 
Dl Durină Nicolae îl propune pe dl. Nica Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri, dl. Presedinte de 
sedinţă supune la vot. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea ca dl consilier Nica 
Gheorghe să facă parte din Comisia de validare alături de dl. Durinǎ Iulian   si de dl. Stoean Ion.  A 
fost adoptată Hotărârea nr.  30 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 1/ 2016 privind constituirea
Comisiei de validare. 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan Urbanistic General şi al Regulamentului Local de 
Urbanism la nivelul comunei Coşereni. Domnul primar dă citire  proiectului de hotărâre. 
D-na secretar informează că au fost  obţinute avizele  necesare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului
şi la de Arhitectul Sef al Judeţului  Ialomiţa în vederea aprobării si  invită consilierii să studieze 
dosarele cu  documentaţia. 
Dl. Anghel Ion  consultă Planul spre a verifica  dacă  au fost incluse toate  PUZ-urile, dacă trama 
stradală este  completă, dacă au fost incluse toate imobilele, precum şi zonarea în cadrul localităţii.
S-a propus ca o hartă reprezentand PUG actualizat să fie expus pe perete la sala de sedinţe. 
După mai multe discutii purtate între consilieri, dl presedinte supune la vot aprobarea noului Plan 
Urbanistic si al Regulamentului de Urbanism. 
Cu un număr de 13 voturi “pentru” a fost adoptată HCL nr. 31 privind actualizarea Planului Urbanistic
General  al comunei Coşereni si  Regulamentului Local de Urbanism. 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul 
comunei Coşereni;
Dl. Anghel Ion  întreabǎ  care este rolul  si cu  ce se va ocupa  acest consiliu consultativ. 
Dl primar prezintǎ proiectul de hotarâre, scopul acestuia   si  membrii pe  care i-a nominalizat pentru 

componenţa acestuia, acestia fiind reprezentanţii instituţiilor  publice din localitate si doi dintre consilierii 
locali. Totodatǎ  solicitǎ consiliului sǎ  facǎ alte nominalizǎri dacǎ  nu sunt de acord  cu persoanele  
propuse, inclusiv cu privire la consilierii locali. 

In completare d-na Nica Daniela – secretar, mai spune ,dupǎ cum s-a mai discutat si la şedinţa
comisiilor de specialitate  cǎ autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea
locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale
care privesc copiii,  astfel  cum prevede Legea  nr.   272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului,  dar  nu se limiteazǎ doar la copii ci  include si alte  categorii de persoane. 

La  nivelul comunei Coşereni, constituirea Consiliului Comunitar Consultativ crează cadrul necesar
pentru identificarea nevoilor  şi  resurselor  comunităţii  locale  şi  implicarea  acesteia  în  vederea soluţionării
problemelor ivite sau după caz, formularea unor propuneri autorităţilor competente, prin informare, sfătuire,
acompaniere, mediere, recomandare.

Consiliul  Comunitar Consultativ se constituie ca o formă de sprijinire la nivel local a autorităţilor
reprezentate de primar, consiliul local şi serviciile de asistenţă socială, care prin componenţa lor specializată
se constituie ca o alternativă la soluţionarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas
financiar sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie adecvată.



D-na secretar mai spune ca în trecut  exista o altǎ forma de organizare si anume Comisia de sprijin pentru 
autoritate tutelarǎ si asistentǎ socialǎ, care avea o parte din aceste atribuţii, dar  dupǎ  aprobarea Noului Cod 
Civil , care a abrogat Codul Familiei, aceastǎ comisie nu a mai funcţionat, multe din responsabilitǎţi fiind 
preluate de asistentul social de la nivelul Primǎriei. 

Iniţiativa  a pornit de la propunerea Fundaţiei World Vision  Romania care desfǎşoarǎ activitate în 
comuna Coşereni şi alte  comunitǎţi cu implicare pe  partea de asisteţǎ socialǎ, îndeosebi pentru copii. Având 
în vedere acest aspect d-na secretar considerǎ cǎ  ar fi potrivit ca si reprezentantele WVR sǎ facǎ parte din 
consiliu. 

Dl. Presedinte  de sedintǎ  îşi exprimǎ acordul cu privire la constituirea Consiliului şi propune  sǎ-i 
întrebǎm  peste un an ce au fǎcut. Totodatǎ supune la vot  propunerea primarului. 

In urma  numǎrǎrii voturilor  s-a constatat cǎ un numǎr de 13 consilieri, din 13 consilieri în funcţie, au 
votat “pentru” aprobare. A fost adoptatǎ Hotararea  nr.  32 privin constituirea Consiliului Local Consultativ la
nivelul comunei Coşereni.

4.Sedinta continuǎ cu analizarea urmǎtorului  proiect de hotărâre prezentat de primarul comunei Coşereni 

privind aprobarea rectificǎrii bugetului local la nivelul trimestrului IV, anul 2016.

D-na contabil dă citire raportului  de specialitate pe baza căruia  s-a  initiat proiectul de hotarare privind 

rectificarea bugetară şi indică principalele  modificǎri aduse  bugetului de venituri şi cheltuieli, în principal 

pentru influenţa de 20.000 lei repartizaţi  din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul  comunelor, oraşelor şi municipiilor, comunicate  prin adresa nr. 11900/ 20.10.2016 

de catre Serviciul sinteza si asistenta  elaborǎrii şi execuţiei bugetelor locale, din cadrul AJFP Ialomiţa. 

De asemenea  se prezintǎ  modul cum au fost  repartizate pe cheltuieli sumele respective.

      Domnul presedinte invitǎ  consilierii care au nelǎmuriri sǎ cearǎ  explicaţii, iar luǎrile de cuvânt sa fie 

consemnate. 

Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot  rectificarea bugetului local astfel cum a fost prezentat. 

Cu  un numǎr de 13 voturi “pentru” a fost adoptatǎ Hotararea nr. 33  privind  rectificarea bugetului 

local  pe anul 2016. 

5. In continuare se analizeazǎ proiectul  de hotărâre privind modificarea unei poziţii din inventarul 
domeniului public al comunei Coşereni si anume pozitia 17 unde figureazǎ  Lacul Peri cu zona de protecţie, 
pozitie  la care a fost înregistratǎ suprafata de 90.000 mp luciu apa si 30.000 mp teren . Astfel a fost atestat 
domeniul public si prin HG nr. 1353/ 2001  si tot astfel  s-a  scos   la licitatie  în anul 2012,  fǎra a se efectua o
mǎsurǎtoare exactǎ. Ulterior  s-a  constatat ca  suprafata  de teren era  mai mare ,  lacul a fost intins  pe 
suprafata mai mare, apoi apa s-a restrâns si fosta albie a devenit teren neproductiv. 

Dupǎ  ce a fost concesionat lacul, cu zona de protecţie,  concesionarul a curǎţat zona, care in mare aprte 
era acoperitǎ de gunoaie,  a amenajat un   dig de protecţie  pentru a nu se inunda gospodǎriile si terenurile  din
apropiere, iar  in urma mǎsurǎtorilor  efectuate  la Legea 165/ 2013 s-a  constatat  ca suprafata de teren aferent
este  mai mare  decǎt cea trecutǎ în acte. 

D-na secretar -spune cǎ desi pe planul cadastral  a fost  consemnat  ca fiind domeniul privat al localitǎţii, 
totuşi, terenul nu poate  fi separat de obiectul principal, constituind parte a zonei de protecţie a lacului , 



amplasament pe  care nu se pot efectua alte lucrǎri de construcţii , ci doar amenajǎri pentru exploatarea 
corespunzatoare a lacului, investitii pentru protectie impotriva inundatiilor de deversare a apei din lac, în caz 
de supraplin.  Astfel se impune corectarea si înscrierea în inventarul domeniului public al comunei Cosereni, 
la poziţia  17, suprafata realǎ de 63.788 mp reprezentǎnd zona de protectie  a lacului Peri. 

Domnul Anghel Ion este de aceeasi parere cǎ se va trece suprafata în domeniul public, concesionarul 
facand  deja  lucrǎri de amenajare pentru preluarea surplusului de apǎ în cazul în care apa acumulatǎ in lac 
depaseste un anumit nivel  si trebuie deversata controlat si chiar  intentioneaza sa acceseze fonduri structurale 
pentru aceste amenajari, precum si pentru exploatare piscicola  astfel cum s-au  angajat prin contractul de 
concesiune.  

Nemaifiind discuţii dl presedinte  supune la vot  proiectul de hotarâre. In urma  procedurii de vot au fost 
exprimate  13 voturi “pentru”, nicio abtinere, niciun vot împotrivǎ.  A fost adoptatǎ Hotarârea nr. 34 privind 
modificarea pozitiei 17 din  Inventarul domeniului public Sectiunea “Bunuri Imobile”  pentru  inscrierea  
suprafetei totale  de teren ce reprezinta zona de protectie. 

6. Legat de punctul anterior, sedinta continuǎ  cu proiectul de hotǎrâre  propus de primarul comunei, dl. 
Lucian Tudorache de a se  proceda la modificarea  contractului de concesiune   nr. 922/ 2012 încheiat cu SC 
DELA RANCH  SRL în sensul majorarii suprafetei de teren concesionate, prin adǎugarea  diferentei de 
33.788 mp  reprezentand  zona de protectie a lacului Peri,  care,  în urma masurǎtorilor  effectuate la 
inventariere, s-a constatat ca  nu a fost înscrisǎ corect în  inventar si ca atare  s-a licitat pe  suprafetele 
consemnate initial..  

Dl. Primar spune ca firma concesionara deja  a sǎpat si au fǎcut un dig de protecţie  acolo. In primavara  
anului 2016, cand  datorita  precipitatiilor abundente exista pericolul  ruperii  digului de protectie, au solicitat 
consiliului local rezolvarea  situaţiei terenului. 

Dl consilier Anghel Ion, fost secretar   şi dl. consilier  Radu Ion, fost primar, confirmǎ cǎ   au cerut 
acordul pentru  amenajare, prin  realizarea unui bazin de acumulare nepermanent şi masuri structurale de  
prevenire  si protecţie  a supraplinului cu pericol de  revarsare  al lacului Peri, acord pe care l-au obtinut, însǎ 
datoritǎ  conjuncturii  create întrucât ca se apropiau alegerile locale, apoi au urmat schimbǎrile de dupǎ alegeri
nu s-a mai adoptat si o hotarâre în acest sens. 

Dl primar aduce la cunostinţǎ ca datoritǎ faptului ca ei s-au  folosit practic  de întreaga  suprafaţǎ  de teren
de la data concesionǎrii, putem, cu titlu de penalitate sǎ le solicitǎm diferenta  de redeventǎ  pe ultimii 3 ani. 
  S-a discutat cu concesionarul   despre  modificarea contractului de concesionare şi ca trebuie  sa plateasca  o 
suma, cu care a fost de acord. 

D-na secretar mai informeaza cǎ actele de concesiune se pot   modifica cu notificarea prealabilǎ a 
concesionarului, condiţie ce se considerǎ îndeplinitǎ  din moment ce au cunoscut situaţia  si chiar au solicitat  
lǎmurirea situaţiei juridice a terenului în cauzǎ şi rezolvarea  situaţiei. 
      Dl presedinte Anghel Ion spune ca acesta este un lucru bun, întrucât  se majoreaza  sursele  bugetare. In 
altǎ ordine de idei nu se putea organiza o alta licitatie întrucât  structural terenurile sunt legate de lac.
      Nemaifiind alte propuneri sau discuţii,  presedintele de şedintǎ supune  spre aprobare proiectul de hotǎrâre
privind modificarea contractului de concesiune încheiat  cu SC DELA RANCH SRL.  Au fost exprimate 13 
voturi „pentru”. A fost adoptatǎ Hotararea nr. 35. 
     

La punctul Cereri de competenţa Consiliului Local  a fost analizatǎ  cererea cu nr.  4395/ 16.11.2016 prin 
care solicita  acceptarea ca membru în cadrul  societǎtii de salubritate SC ECO EURO CAB SRL . Cererea nu
a fost soluţionatǎ ,  propunerea Consiliului Local  fiind de a se  întruni Adunarea  Generalǎ a Asociaţilor  care 



va decide acceptarea ca membru în Asociaţia  de Dezvoltare si ulterior  de a deveni actionar la societatea 
prestatoare de servicii. Mai multi  consilieri spun cǎ cele trei comune  partenere au facut investiţii, ar trebui sǎ
vinǎ si ei cu o parte de capital. 

La punctul „Diverse” au loc discuţii cu privire la problemele  curente ale localitǎţii, referitoare  la  
salubritate, la alimentarea cu apǎ  şi altele.

Domnul primar  informeazǎ cǎ  dupǎ controlul Curtii de Conturi s-au dispus  niste mǎsuri referitoare 
la firma de salubrizare. S-a cerut o informare în scris  d-lui administrator , iar din confruntul datelor reiese
cǎ firma are lipsǎ un numǎr de 133 pubele pe care nu le justificǎ.

Dl Radu spune ca trebuie sa  aibe evidentǎ cui le-a dat. 
Dl. Anghel spune ca  nu s-a fǎcut proces verbal de predare primire între Primǎrie şi firma de 

salubritate  si el speculeaza acest aspect. 
Dl. Primar considerǎ cǎ firma de salubritate  SC Euro Cab SRL ar trebui  desfiintatǎ. Are o amenda 

aplicatǎ  de 20.000 lei pe care trebuie sa o plateascǎ, multe  nereguli în activitate, lipsa de la serviciu, 
neindeplinirea sarcinilor, refuzǎ comunicarea. 

Dl. Militaru spune cǎ amenda  o plǎteşte societatea  nu el ca persoanǎ, iar cine ii face statutul îi face si 
regulile.

D-na contabil intervine si spune ca nu poate fi desfiinţatǎ, trebuie  aduse la îndeplinire mǎsurile  
dispuse de Curtea de Conturi. Decizia  de desfiinţare aparţine ADI. Noi deja am  impǎrţit utilajele. 

Dl primar – Tudorache Lucian – în sedinta precedentǎ am instituit taxa de salubritate, încasǎm banii si 
trebuie sa-i virǎm la firmǎ,  iar ei nu-şi fac treaba. Este novoie sa mai fie achiziţionate pubele, însǎ nu ştim
ce s-a întâmplat  cu cele  primite iniţial. Dl Crîngaşu  nu colaboreazǎ, i s-a cerut  prezentarea unui raport 
în sedinţǎ, dar a refuzat participarea. 

 Dl Iulian Durinǎ  aduce la cunostinţǎ ca  i-a înmânat dl Crîngaşu raportul solicitat  si cere permisiunea
sǎ-l prezinte consiliului. Dupǎ prezentarea raportului au loc alte  discuţii cu privire la salubrizarea 
localitǎţii. 

Dl. Militaru spune cǎ  în conformitate  cu Statutul societǎţii, administratorul acesteia are niste  atribuţii
pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ. 

Dl Anghel propune sǎ mutǎm sediul societǎţii la Axintele sau la Bǎrcǎneşti. 

In continuare au loc discuţii cu privire la  înfiintarea oborului. 
Dl primar si d-na contabil informeazǎ cǎ  nu am primit aviz de la mediu şi nu o sǎ primim, pentru cǎ 

nu avem acordul vecinilor. In plus si Inspectoratul de Stat în Construcţii  ne interzice. Nimeni nu-si 
permite sa riste  niste sanctiuni de  50 de milioane.

Dl. Stoian Liviu considerǎ  ca ar  fi bine sa se continue demersurile pentru a se realiza. 
Dl  Radu întreabǎ  de ce s-a tǎiat  nucul din curte. 
Dl viceprimar informeaza ca  se intenţioneaza sa  se construiascǎ grupuri sanitare, cu fosa septica si se

vor planta  alti  pomi. 
Dl Iulian Durina întreabǎ  dacǎ mai existǎ o staţie de amplificare la caminul cultural. 
D-na contabil îi rǎspunde cǎ existǎ, dar  nu prea e folositǎ. 
Se mai aduce în discuţie  problema gunoaielor  depozitate  necontrolat . 
Dl viceprimar  spune ca au fost transmise înstiintǎri, s-au montat  panouri de avertizare, urmeazǎ sǎ  

aplicǎm amenzi.
Dl Anton Constantin Intreabǎ dacǎ s-au luat mǎsuri cu privire la  persoana care a închis drumul public.



Dl viceprimar  Toma  Anton spune ca a verificat situaţia  si se confirmǎ ,  şi urmeaza sǎ fie  chemat la 
politie, pentru  cǎ  nu e de înţeles. 

Dl  Durina Nicolae  aduce  la cunostinta ca trebuie  întreprinse demersurile  pentru infiintarea unei  
treceri de pietoni  la intersectia  strǎzilor >... pentru cǎ e distanta  prea mare  pânǎ la celelalte  treceri, iar  
pietonii sunt nevoiti sǎ traverseze prin loc nepermis, riscând accidente  sau amenzi. 

D-na secretar spune ca este o procedura  care trebuie  parcursǎ pentru a acepta  CNADNR – care este 
administratorul drumului public, fiind drum naţional,  înfiintarea unei  noitreceri de pietoni. Vom face 
demersurile  necesare. 

Dl consilier Andrei spune ca a mai fost transmisǎ adresǎ  si nu s-a  primit niciun raspuns.
D-na secretar Nica Daniela tine ra reaminteasca domnilor consilieri despre obligativitatea  depunerii 

declaraţiei de avere în termen de 30 de zile a declaraţiei de avere în cazul în care intervin modificari in 
situaţia personalǎ sau patrimonialǎ a aleşilor locali. 

Nemaifiind  alte  propuneri  sau  discutii pe  ordinea de  zi, domnul  consilier Anghel  Ion ,   în calitate
de  preşedinte de sedinta,   declară  închise  lucrările  şedintei  de  astazi, 23 noiembrie 2016. 

Drept  pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
ANGHEL  ION

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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