
ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului  anilor precedenţi al activităţilor finanţate integral 

din venituri proprii 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.71  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -dispoziţia primarului nr.1 din 07.01.2015;
                            -raportul de avizare nr.56 din 09.01.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" 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 utilizarea sumei de 56.332,75 lei reprezentând execedentul anilor 
precedenţi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii,  ca sursă de finanţare a secţiunii de 
funcţionare- Sursa E.
                             Art.2.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.
                             Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        ARDELEANU  ION

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

 
Nr.2
Adoptată  la COCORA
Astăzi,09.01.2015

     



CONSILIUL LOCAL COCORA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
Nr.40/8.01.2015

CONVOCARE

                           Vă facem cunoscut că, prin dispoziţia primarului nr.2 din 08.01.2015, se convoacă  de 
îndată în şedinţă, consiliul local, în data de 09.01.2015, orele 14,00, la sediul acestuia, cu ordinea de zi 
înscrisă în invitaţia de şedintă.

Nr.
crt.

  NUMELE  ŞI PRENUMELE    SEMNĂTURA

1. ANDREI CORNELIU CONSTANTIN
2. ARDELEANU  ION
3. BADEA  DUMITRU
4. BANCIU  RĂDEL  GEORGEL
5. CÎRJAN  SAVU
6. DAVID - STANCIU  MARIAN
7. DRAGOSIN  AUREL
8. GOGAN  PETRE
9. NECULA  VALENTIN

10. TOADER  VASILE
11. VLAD  DOREL

Secretarul comunei,
STANCIU  CONSTANTIN



Consiliul local al comunei Cocora
Judeţul Ialomiţa
Nr.40/08.01.2015

                              DOMNULUI  CONSILIER  11 CONSILIERI  ÎN FUNCŢIE

                                    Vă facem cunoscut că, prin dispoziţia primarului nr.2 din 08.01.2015, se 
convoacă  de îndată în sedinţă, consiliul local, în data de 09.01.2015, orele 14,00, la sediul acestuia, cu 
următoarea ordine de zi:
                                   -proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
                                   -proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi al activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii;
                                   -proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a 
deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014.
                                   

SECRETAR,
Stanciu Constantin

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.56 din 09.01.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anilor precedenţi al

activităţilor finanţate integral din venituri proprii

                      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 
utilizarea excedentului anilor precedenţi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
                      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 09.01.2015
La Cocora


