
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA 
                                                                                 
                                                                                                      

  H O T A R A R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2014

                        Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                        Avand in vedere:
                        -prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
                        -Deciziile nr.1 şi 2/2014, ale şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa;
                        -prevederile Hotararii  Consiliului Judetean Ialomita nr.7/2014
                        Examinand :
                        -expunerea de motive nr.14/07.01.2014 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.29./07.01.2014, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
                        - avizul nr.163/22.01.2014 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism.                   
                        In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea nr.215/2001, 
republicata, privind administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă  R Ă Ş T E :

                Art.1.Se aproba bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2014, stabilindu-se la venituri  un plan anual de 
2.085.000  lei, si la cheltuieli  de 2.410.903 lei, defalcat pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si 
alineate, diferenta dintre venituri si cheltuieli in suma de 325.903 lei reprezinta excedentul anilor precedenţi,  conform 
anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
               Art.2.Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor activitatilor autofinantate pentru anul 2014, stabilindu-se 
atat la venituri cat si la cheltuieli, un plan anual de 137.000 lei, defalcat pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole, articole si alineate, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
              Art.3.Se aproba Lista de investitii pentru anul 2014 conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
              Art.5.Se aproba utilizarea sumei de 325.903 lei, reprezentand excedentul anilor precedenţi, ca sursa de 
finantare pentru secţiunea de dezvoltare, pentru proiectul ,, Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa
'', cap.67.02, subcapitolul 05.03, art.71.01.30- cheltuieli de capital
              Art.4.Primarul si inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la 
indeplinire prezenta hotarare.

                           PRESEDINTE  DE  SEDINŢA,
                     ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN
                                      
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  p.Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin
Nr.2
Adoptată la COCORA                                                                                                      
Astazi, 30.01.2014



R O M A N I A  JUDETUL IALOMITA  COMUNA COCORA PRIMAR                                                                 
Nr.40/08.01.2014

A N U N T

                Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in admninistratia publica locala si in conformitate 
cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, supunem 
atentiei dumneavoastra, urmatorul proiect de hotarare care urmeaza a fi supus aprobarii Consiliului local al comunei 
Cocora:

               -Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Cocora, judetul Ialomita pe anul 2014- 
initiator : ing. Lefter Sorin Danut-primarul comunei.

                Locuitorii unitatii administrativ teritoriale Cocora  pot formula in scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare 
de recomandare privind proiectul de act normativ sau pot depune contestatii privind proiectul de buget al comunei 
Cocora, la sediul Primariei din comuna Cocora, strada Principala nr.116, cel tarziu pana la data de 24.01.2014, orele 
14,30.
                 In conformitate cu prevederile legale, sedinta consiliului local este publica.
                 Afisat  la data de 08.01.2014.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

           
      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
     PRIMAR
Nr.14/07.01.2014

EXPUNERE  DE   MOTIVE
privind adoptarea bugetului local pe anul 2014

                             Prin Legea nr.356/2013, publicata in Monitorul Oficial nr.805/19.12.2013, a fost aprobat bugetul de 
stat pentru anul 2014.
                              Potrivit art.5 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, veniturile bugetelor locale se constituie din:
                              1.-venituri proprii, formate din:impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote 
defalcate din impozitul pe venit;
                              2.-sume defalcate din umele venituri ale bugetului de stat;
                              3.-subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
                              4.-donatii si sponsorizari;
                              5.-sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori, in contul platilor efectuate si 
prefinantari.
                             La pct.(3) al aceluiasi articol, este prevazut ca ,,fundamentarea, dimensionarea si repartizarea 
cheltuielilor  cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, 
programe, proiecte, obiective, se efectueaza in concordantacu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice 
locale, cu prioritatile stabilite de acestea  in vederea functionarii lor  si in interesul colectivitatilor locale respective'' 
iar la pct.(4) se mentioneaza ca,, fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta 
corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza''.
                             In baza  sumelor aprobate prin Decizia nr.1/2014 a şefului Administraţiei Judeţene a  Finantelor 
Publice Ialomita, reprezentand sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pentru comuna 
noastra, la care se adauga sumele stabilite prin Hotararea   Consiliului Judetean Ialomita. rezulta  urmatoarea situatie:
                           1.-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor si municipiilor  -   856  mii lei
din care pentru:
                            -finantarea cheltuielilor cu salariile, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin
lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de stat     - 518 mii lei;



                            -finanţarea cheltuielilor prevăzute de art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011     
- 60 mii lei;
                            -hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamantul preuniversitar de stat     - 130 
mii lei;
                            -finantarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare    
- 140 mii lei;
                            2.-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 176 mii lei;
                            3.-Sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  - 132 
miilei;
                            5.-Sume din cota de 41,75% din impozitul pe venit estimat a se încasa - 210 mii lei;
                            Tinand cont de prevederile alin.(3) la alin.(7) ale art.39 din legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

                               ,,Aprobarea si centralizarea bugetelor locale
                               (3)Pe baza veniturilor proprii si asumelor repartizate potrivit alin.(2), ordonatorii principali de 
credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
definitiveaza proiectul bugetului local , care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-
teritoriale.Locuitorii unitatii administrativ teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 
zile  de la data publicarii sau afisarii acestuia.
                               (4)In termen de 5 zile  de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin.(3), 
proiectul bugetuli local, insoti de raportul ordonatorului principal de credite si de contestaiile depuse de cetateni, este 
supus autoritatilor deliberative de catre ordonatorii principaali de credite.         
                              (5)Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a 
proiectului de buget, potrivit alin.(4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce 
acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz si pe anexe.
                              (6)Proiectele de buget prevazute la art.1 alin.(2) se aproba de autoritatile deliberative in 
termen de maximum 45 zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I.
                              (7)In cazul in care unitatile deliberative nu aproba bugetele locale in termenul prevazut de alin.(6), 
directiile generale ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote , respectiv sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de statsi cu transferuri consolidabile pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative.In aceasta
situatie, din bugetele locale se pot efectua plati numai in limita celorlalte venituri incasate''.
                               Principalele prevederi ale bugetului local al comunei Cocora pe anul 2014 sunt prezentate in anexa.
                               In urma dezbaterii publice si tinand seama şi de  propunerile cetatenilor, supun spre dezbatere în 
vederea adoptării, bugetul local pe anul 2014.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.163 din 22.01.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului local

pe anul 2014

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 22.01.2014 a luat in discutie, proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2014.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.



                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________ 

Emis astazi 22.01.2014
La Cocora


