
         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziţionării unui autoturism DACIA LOGAN

necesar pentru buna defăşurare a activităţii  instituţiei

                           Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                           Având în vedere:
                           -prevederile art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001, actualizată privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţii publice, modificată şi completată de 
O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
                           -prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                           Examinând:
                           -expunerea de motive nr.358/13.02.2014 a primarului comunei Cocora;
                           -referatul nr.359/13.02.2014 a inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
                           -raportul de avizare nr.427/19.02.2014 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.36 alin.(1) şi alin.(4) lit.,,d'' din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism DACIA LOGAN necesar pentru buna desfăşurare a 
activităţii instituţiei.
                           Art.2. Valoarea totală a investiţiei este de 50.000 lei.
                           Art.3. Primarul comunei Cocora şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi adusă la cunosţinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                         PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,
                   ANDREI CORNELIU  CONSTANTIN
                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      p.Secretarul  comunei,
                                                                                                                       Stanciu  Constantin
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ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR
Nr.358/13.02.2014

EXPUNERE DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism

marca DACIA  LOGAN, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei

                           În cadrul activităţii pe care o desfăşoară, Primăria comunei Cocora are relaţii de colaborare şi
îndrumare cu instituţiile judeţene(prefectură, consiliul judeţean, agenţia judeţeană a finanţelor publice, direcţia generală
de asistenţă socială, direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale, casa de
asigurări de sănătate şi multe alte instituţii).
                          Pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor care se ivesc în activitatea de zi cu zi, salariaţii
instituţiei se deplasează la Slobozia ori de câte ori este nevoie. pentru depunere de documente, instruiri şi alte probleme
în interesul serviciului.
                          La ora actuală instituţia deţine un autoturism marca Dacia Nova care a fost achiziţionat în urmă cu
mulţi ani  prin transfer fără plată de la DSV Ialomiţa, având în acest moment durata normată de serviciu expirată.
                          Anual se cheltuiesc sume importante pentru reparaţii întrucât se defectează foarte des.Cu cheltuielile
pe care le efectuăm pentru reparaţie aproape că ne cumpăram una nouă.
                          În aceste condiţii ne-am propus în anul 2014 achiziţionarea unui autoturim marca Dacia Logan nou
pentru a reduce aceste cheltuieli.
                          De aceea am prevăzut în bugetul local pe anul 2014 şi în lista de investiţii suma de 50.000 lei necesară
pentru achiziţionarea acstuia.
                           Având în vedere cele menţionate mai susu, propun Consiliului local Cocora spre aprobare a
proiectului de hotărâre privind  achiziţionarea unui autoturism marca Dacia Logan necesar pentru buna desfăşurare a
activităţii instituţiei.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.359 din 13.02.2014

                                    
REFERAT DE NECESITATE

privind achiziţionarea unui autoturism DACIA LOGAN

     
                         Subsemnata Manea Valerica, contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului, avand in vedere
numeroasele cheltuieli efectuate cu reparatiile si procurarea de piese de schimb la autoturismul proprietate a unitatii 
noastre ,tinand cont de necesitatea existentei unui autoturism pentru deplasarile in interes de serviciu la institutiile 
judetene cu care avem relatii de colaborare si indrumare, propun adoptarea unei hatarari care sa ne permita 
achizitionarea unui autoturism DACIA LOGAN.
              Procurarea se va face in baza ordonantei 80/2001, modificata de art.IV din OUG 68/14.11.2012, prin care se 
pot achizitiona autoturisme cu capacitate mai mica de 1600 cmc si fara a depasi pretul de 18.000 euro inclusiv TVA.

INSPECTOR(CONTABIL),
Manea Valerica



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.427 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării unui autoturism
DACIA LOGAN, necesar pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.02.2014, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării 
unui autoturism DACIA LOGAN necesar pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei.
                      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 19.02.2014
La Cocora


