
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 21.11.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.362 din 14.11.2017, la care 
participă 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei, 
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei.
                     Se ia act de faptul că domnul Avrămiţă Ionel-referentul cu 
probleme de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului care a 
fost invitat la şedinţă, lipseşte din motive obiective fiind plecat la Bucureşti în 
interes de serviciu la Ministerul Dezvoltării, în aceste condiţii rapoartele 
comisiei de specialitate vor fi prezentate de către domnul Stanciu Constantin-
secretarul comunei.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă, 
înainte de a prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire 
procesului verbal al şedinţei din data de 24.10.2017.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel- preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                   -proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare la aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia;
                   -proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Construire cămin 
cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL;
                    -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL;
                     -proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru 
perioada 2014-2020;
                     -proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul
local, reprezentând cheltuieli necesare acordării de cadouri copiilor din comuna 
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi si este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  



                   Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului Stanciu 
Constantin- secretarul comunei  pentru a prezenta raportul la proiectul de 
hotărâre privind privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 
din 31.03.2015 referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a 
Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia;

                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel-peşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                    Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se referă la 
faptul că în proiectul de hotărâre nu este prevăzut termenul final de valabilitate 
al Planului Urbanistic General.De asemeni întreabă ce cuprinde Hotărârea 
consiliului local nr.12 din 31.03.2015.
                     Domnul Stanciu Constantin-secretarul comunei cere permisiunea şi
răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că  Planul Urbanistic 
General al comunei Cocora a fost aprobat iniţial la data de 05.09.2002 fiind 
valabil 10 ani respectiv până la data de 05.09.2015 după care prin Hotărârea 
consiliului local nr.12 din 31.03.2015 s-a prelungit dar nu mai mult de 5 ani 
respectiv 05.09.2017.Art.46 alin.1^3 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul modificată şi completată prin Legea nr.303/2015 
prevede că ,,termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General se poate 
prelungi prin hotărâre de consiliul local până la intrarea în vigoare al noului Plan
Urbanistic General dat fără a depăşi  10 ani de la data depăşirii termenului de 
valabilitate deci practic se prelungeşte cu încă 5 ani respectiv 05.09.2022.Noul 
Plan Urbanistic General este aproape finalizat.
                     Domnul primar vine în completare spunând că Planul Urbanistic 
General trebuia să fie finalizat până la această dată dar s-a întârziat cu obţinerea 
avizelor.Sperăm ca la începutul anului 2018 să avem noul Plan Urbanistic.
                     Nefiind alte discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 
referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului 
Local de urbanism aferent acestuia şi este aprobat cu 11 voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul 
domnului Stanciu Constantin-secretarul comunei pentru  a prezenta raportul la 
proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Construire cămin 
cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL;
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel-peşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul cuvântul doaamnei consilier Petcu Victoria care îşi 
exprimă nedumerirea în legătură cu aceste aprobări de hotărâri după care le 
abrogăm, ceea ce denotă că luăm hotărâri în grabă fără să ne documentăm.



                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria  
spunând că intenţia noastră este aceea de a realiza ceva în comună.Referitor la 
căminul cultural am dat iniţial o hotărâre dar nu avem ce face acestea sunt 
normele care se modifică de la o zi la alta astfel că şi noi suntem obligaţi să 
facem modificări.Nici funcţionarii de la Ministerul Dezvoltării care oricum sunt 
specialişti nu sunt foarte bine pregătiţi.S-ar putea ca după finalizarea depunerilor
proiectelor să fim convocaţi la şedinţă la Ministerul Dezvoltării pentru că aşa se 
procedează de regulă şi să ne spună că mai trebuie adăugat câte ceva.
                     Ne-am grăbit pentru că am avut posibilitatea să prindem aceste 
două proiecte cu drumurile şi căminul cultural dar acum ne prinde bine cu toate 
că acum avem dureri de cap şi le vom avea în continuare pentru că am demarat 
acţiunea pentru continuarea canalizării şi a staţiei de epurare.In vederea 
continuării acestui proiect de investiţii va trebui să facem expertiza lucrării 
efectuate până acum, studiul topo pentru toată comuna .Deja am purtat discuţia 
cu directorul de la TMUCB Slobozia pentru a ne da o negaţie pentru lucrarea 
neterminată ca să putem face expertiza cu proba video la lucrarea efectuată până
în prezent, urmând să continuăm proiectul de unde s-a rămas şi poate la anul 
prindem finanţare pentru finalizarea canalizării.
                     Revenind la căminul cultural soluţia reabilitării nu era una bună.Se 
poate observa că acoperişul este deteriorat.Dacă vrem să batem altă tablă trebuie
înlocuit asterialul şi celelalte şi cu cârpăceli nu se face o treabă bună.
                      Ne-am grăbit pentru că iniţial ne propusesem construirea unui 
cămin cultural nou cu bani din bugetul local cu termen de fianlizare în doi ani.
                      Acum dacă s-a intrat pe filiera cu Compania Naţională de Investiţii
lucrurile s-au schimbat existînd posibilitatea realizării unui cămin cultural 
modern cu toate dotările necesare şi pe bani mulţi.De aceea se cer şi se vor mai 
cere multe documente pentru realizarea acestui obiectiv.
                      Consider că rolul consiliului local este acela de a se prezenta în 
şedinţe ori de câte ori este nevoie în anumite cazuri poate şi fără pretenţii 
financiare, pentru a dezbate şi a delibera binenţeles în condiţiile legii diversele 
probleme care apar, consilierii expunându-şi punctul de vedere pentru binele 
locuitorilor comunei, care ne-au desemnat să-i reprezentăm în acest mandat.
                     Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi 
se supune spre aprobare proiectul de hotărârâre privind instrumentarea 
proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împortivă din 
partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului Stanciu Constantin-secretarul comunei pentru a prezenta raportul la 
proiectul de hotărâre privind privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL;



                       Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel-preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de
zi.
                        Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria  care întreabă în 
ce constă diferenţele care din devizul general care a necesitat actualizarea.
                        Domnul secretar răspunde spunând că diferenţele provin din 
modificarea TVA-ului precum şi a unor sume recalculate de proiectant la 
propunerea Ministerului Dezvoltării.
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale 
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL şi este aprobat cu 11
voturi.
                         Se trece următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar pentru a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020;
                         Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel - preşedintela de şedinţă
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                         Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se referă la 
faptul că din punctul său de vedere nu trebuia adăugat în strategie paragraful 
,,construirea unui cămin cultural nou şi trebuia înlocuit cuvântul ,,reablitare'' cu 
cuvântul ,,construire''.
                         Nemaifiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi 
completării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa 
pentru perioada 2014-2020 şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
din partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                         Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului Stanciu Constantin pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre 
privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli 
necesare acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor
Pomului de Crăciun.
                         Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel consultă consiliul dacă 
sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                         Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care întreabă 
dacă s-au stabilit criterii de acordare a acestor cadouri, atrîgând atenţia că în 
mod normal cu există un temei legal pentru acordarea cadourilor această 
hotărâre cade în sarcina consiliului local.
                         Nemaifiind discuţii pe margine acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 lei 
din bugetul local reprezentând cheltuieli necesare acordării de cadouri copiilor 
din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun şi este aprobat cu
11 voturi.



                         La punctul diverse domnul Stanciu Constantin-secretarul 
comunei cere permisiunea de a se înscrie la cuvânt  şi aduce în discuţie  Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Invăţământului pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţămîntul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.
                       În fiecare sfârşit de an ,Primarul comunei înaintează la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa o solicitare  de emitere a avizului 
conform însoţită de un proiect de reţea şcolară întocmit de consiliul local şi de 
un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propusă să funcţioneze în
anul şcolar 2018-2019, pentru Scoala Gimnazială Cocora.Această documentaţie 
va fi înaintată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa până la data de 
04.12.2017, urmând ca după emiterea avizului conform de către inspectoratul 
şcolar, consiliul local va trebui să adopte o hotărâre având ca obiect 
reorganizarea reţelei şcolare, care va fi comunicată de îndată Inspectoratului 
Şcolar judeţean Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa.
                        Consultaţi în această problemă consilierii locale au fost întrutotul 
de acord în ce privesc demersurile necesare obţinerii avizului conform din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa pentru a putea adopta hotărârea de 
consiliu privind reorganizarea reţelei şcolare a Şcolii Gimnaziale Cocora pentru 
anul şcolar 2018-2019.
                         Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se 
adresează domnului primar întrebând dacă s-a încheiat contract de deszăpezire 
pentru iarna 2017-2018.
                         Domnul primar spune că până la acestă dată nu s-a încheiat nici 
un contract, nici o societate contactată nu este dispusă să încheie contract.
                         Doamna consilier Petcu Victoria propune să se caute pe SEAP.
                         În continuare domnul primar se referă la faptul că  în luna martie
2017 am adoptat o hotărâre prin care am aprobat un Regulament de gospodărire 
a comunei.Se referă la clădirile  dezafectate din comună.Se apropie iarna vor fi 
fenomene meteorologice periculoase iar ceste clădiri se pot dărâma în perioada 
viscolului.Va trebui să luăm măsuri pentru identificarea proprietarilor, să le 
trimitem notificări în vederea consolidării clădirilor în caz contrar vom trece la 
amenzi.  
                         În continuare se referă la situaţia terenurilor concesionate situaţie
pe care a solicitat-o şi doamna consilier Petcu Victoria .Se constată că sunt 
terenuri cu clădiri pe ele însă terenurile nu sunt concesionate la primărie şi deci 
nu se încasează nici o taxă pe aceste terenuri.
                         În aceste condiţii voi trasa ca sarcină domnului Ghinea Ion 
consilierul ITL din cadrul primăriei  să identifice aceste clădiri cu terenuri 
neconcesionate, urmând ca să se trimită înştiinţare proprietarilor de clădiri să se 
prezinte la primărie să concesioneze terenul.



                         Doamna consilier Petcu Victoria spune că nu este normal ca 
primăria să roage proprietarul clădirii să concesioneze terenul.
                          Mai întâi trebuie văzut cum a construit clădirea pe un teren care 
nu îi aparţine, dacă are autorizaţie de construire.In cazul în care nu există 
autorizaţie se pot da amenzi se poate merge până la demolarea clădirii.Se referă 
în special la romi care au construit şi nu au autorizaţii de construire.In tot cazul 
trebuiesc luate măsuri pentru intrarea în legalitate.
                         Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind 
epuizată domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -  preşedintele de şedinţă 
declară închise lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
      BANCIU RĂDEL-GEORGEL                             STANCIU CONSTANTIN



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare la

aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al  Planului Urbanistic General 
al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:
            -prevederile art.46  alin.(1^3  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, modificată şi completată de Legea nr.303/2015.

Examinand:
-expunerea de motive nr.3462/02.11.2017 a primarului comunei Cocora;

            -raportul nr.3482/03.11.2017 întocmit de către referentul cu probleme de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cocora  până la aprobarea documentaţiei noului 
Plan Urbanistic General;
            -raportul de avizare nr.3564/13.11.2017 al comisiei juridice si de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi  urbanism, muncă şi protecţie socială.

În temeiul  art. 36 alin.(1) lit.,,c'' si alin.(5) lit.,,c'', coroborat cu art.45 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 modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 care va avea
următorul cuprins:
                          Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/05.09.2002, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic
General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa dar fără a depăşi 10 ani de la data depăşirii termenului de
valabilitate.
           Art.2.-Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                BANCIU RĂDEL GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ ,
                             Secretarul comunei,

                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.33
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.11.2017



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare la aprobarea

prelungirii termenului de valabilitate al  Planului Urbanistic General 
 al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:
            -prevederile art.46 alin(1^3)   din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, modificată şi completată de Legea nr.303//2015.

Examinând:
-expunerea de motive nr.3462/02.11.2017 a primarului comunei Cocora;

            -raportul nr.3482/03.11.2017 întocmit de către referentul cu probleme de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Cocora  până la aprobarea documentaţiei noului 
Plan Urbanistic General;
             -raportul de avizare nr.____/________2015 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;

  În temeiul art.36 alin.(1) lit.,,c''  şi alin.(5) lit.,,c", coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteriore,  propune 
spre aprobare Consiliului local Cocora, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E :

Art.1 -  Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 care va avea
următorul cuprins:
                       Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/05.09.2002, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic
General, dar fără a depăşi 10 ani de la data depăţirii termenului de valabilitate.
            Art.2.-Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărîre.

                           PRIMAR,
               Ing. Lefter Sorin  Dănuţ

A V I Z A T,
                 Secretarul comunei,

                                                                                        Stanciu Constantin
Nr.29
Astăzi, 03.11.2017



        ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3493/03.11.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din

31.03.2015 referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
 General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Încheiat astăzi 03.11 2017
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi data de mai 
sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12
din 31.03.2015 referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic 
General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia,
la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetaţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR
Nr.3462/02.11.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consilului Local nr.12 din 31.03.2015

referitoare la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General
  al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 

                     Prin Hotărârea consiliului local nr.26/05.09.2002, Consiliul local al comunei Cocora a 
aprobat Planul Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa precum şi a Regulamentului 
Local de Urbanism aferent acestuia.
                     Conform prevederilor legale perioada maximă de valabilitate  a P.U.G. a fost iniţial de 10
ani, iar în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2013 a fost prelungit cu încă 5 ani.
                     Art..46, alin.1^3 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
modificată şi completată de Legea nr.303/2015,   prevede că:
                   ,,Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se prelungeşte pe bază de hotărâre 
a Consiliului local pînă la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General dar fără a depăşi  10 ani 
de la data depăşirii termenului de valabilitate".
                    Avand în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local Cocora spre debatere şi 
aprobare, prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. până la intrarea în vigoare a noului P.U.G. în 
conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
modificată şi completată de Legea nr.303/2015..

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3482/03.11.2017

R A P O R T
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare la

aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 
comunei Cocora, judetul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

                                 Planul Urbanistic General este principalul instrument de planificare operaţională, 
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare urbanistică la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale.
                                 Planul Urbanistig General al comunei Cocora precum si Regulamentul Local de 
Urbanism aferent acestuia a fost aprobat la data de 05.09.2002.
                                 In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, fiecare unitate administrtiv-teritorială are obligaţia să întocmească şi să aprobe Planul 
Urbanistic General care se actualizează periodic la cel mult 10 ani, iniţial termenul legal la care a 
expirat a fost 05.10.2012.
                                 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 s-a aprobat prelungirea 
termenului de valabilitatea al P.U.G.-ului fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de 
valabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2013.
                                 Legea nr.303/2015, vine în întâmpinarea administraţiilor publice locale, 
modificând Legea nr.350/2001, dând posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate al Planului 
Urbanistic General până la intrarea în vigoare a noului P.U.G. dar nu mai mult de 10 ani de la data 
expirării termenului de valabilitate, ăn conformitate cu prevederile art.46 alin.1^1.
                                 În consecinţă propun Consiliului local al comunei Cocora spre dezbatere şi 
aprobare, modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare la 
prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

REFENT URBANISM,
Avrămiţă Ionel



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3564 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din

31.03.2015 referitoare la aprobarea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 13.11.2017,  a luat discuţie proiectul de
hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 31.03.2015 referitoare 
la aprobarea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General şi a regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 13.11.2017
La Cocora



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''
 prin Programul PNDL

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,g'' 
,,realizare/extindere/reabilitare/modernizare  a unor obiective culturale de interes local, respectiv 
biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre".
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.3494/06.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.3499/06.11.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -raportul de avizare nr.3565/13.11.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.3566/13.11.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                          În temeiul art.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  
proiectului de investiţie ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL. 
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.-Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 16.03.2017 se abrogă.
                           Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, să reprezinte solicitantul în relaţia
cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           BANCIU  RĂDEL-GEORGEL
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin 

Nr.34
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.11.2017



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA
           PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul PNDL

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,g'' 
,,realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv 
biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre";
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.3494/06.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.3499/06.11.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -raportul de avizare nr.____/_______2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.____/_______2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
                          În temeiul art.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul:

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                           Art.1.-Se aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  proiectului
de investiţie ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul 
PNDL.
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 16.03.2017 se abrogă.
                           Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Lefter
Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, să reprezinte solicitantul în relaţia cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

                            INIŢIATOR PROIECT,
                                    PRIMAR,
                            Ing. Lefter Sorin- Dănuţ
                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin 

Nr.30
Astăzi, 08.11.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3528/08.11.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

Incheiat astazi 08 noiembrie 2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa", prin Programul PNDL  la sediul institutiei, in vederea consultarii 
acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



        
      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.3494/06.11.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora
judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

                   Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modiificările şi 
completările ulterioare, stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe 
legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi 
luarea măsurilor necesare conformăriii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 
integrare europeană, în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate 
cetăţenilor.În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.,,d'' din Legea nr.215/2001, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile 
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.
                 Privitor la modul de finanţare al investiţiei, menţionez  că documentaţia tehnico-
economică se propune a se finanţa prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală care se derulează
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform O.U.G. 
nr.28/2013.
                În conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G. nr.28/2013,modificată şi completată de 
OUG nr.103/2013, OUG nr.30/2014, OUG nr.58/2014 respectiv OUG nr.6/2017,  obiectivele de 
investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele 
domenii specifice:
   a)-realizare/extindere/reablitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare 
a apei;
   b)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate;
   c)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale precum şi alte unităţi de 
învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;
   d)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă;
   e)-construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în 
conformitate  
   cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
    comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
   f)-realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
   g)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  unor obiective culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
   h)-realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
   i)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după
caz;
   j)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;



  k)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;
   l)-construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice 
locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local;
 m)-construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu 
prioritate în mediul rural.
            Proiectul de investiţie propus se incadrează în prevederile art.7 lit.,,g" din OUG nr.28/2013
            Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de 
hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţie ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
programul PNDL.

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3499/06.11.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna

Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi studiul de fezabilitate întocmit în vederea realizării 
obiectivului de investiţii,, Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa",  am 
constatat următoarele:.
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
nr.28/2013.
        Aşa cum reiese din Documentaţia prezentată, si analizînd devizul general, situaţia 
indicatorilor se prezinţă astfel:
Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   2.541,671 mii lei  /  546,655  mii euro
Valoare totală fără TVA           2.138,236 mii lei  /  455,367  mii euro
Valoare C+M cu TVA inclus   1.541,297 mii lei  /  331,497  mii euro
Valoare C+M fără TVA           1.295,208 mii lei  /  278,569  mii euro

           Concluzii:Apreciez că obiectivul de investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'', se încadrează în prevederile ar.7 alin.(1) lit.,,g" din O.U.G. nr.28/2013  şi poate 
fi supus spre dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri  de către Consiliul local Cocora.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3565 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.11.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii,,Construire  cămin cultural  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin 
Programul PNDL.
                      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,
  ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION_______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   PETCU VICTORIA___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________ 

Emis astazi, 13.11.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3566 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Construire cămin cultural
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL

                      Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport, întrunită în şedinţa legal constituită în data de__________2017,
a luat discuţie proiectul de hotărâre privind  instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
  DAVID-STANCIU MARIAN

                                                                                                         Membri,

                                                                               GOGAN RADU_________________________
                                                                               TOADER VASILE______________________
                                                                               VLAD DOREL_________________________
                                                                               MIREA ION____________________________
                                                                                                   

Emis astăzi, ___________2017
La Cocora



                                                                                      Anexa la HCL nr.___/______2017

SINTEZA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
AI PROIECTULUI

,,CONSTRUIRE  CĂMIN CULTURAL  ÎN COMUNA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA"
PRIN PROGRAMUL PNDL  

Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   1.454,181 mii lei  /  323,151  mii euro
Valoare totală fără TVA            1.222,001 mii lei  /  271,556  mii euro
Valoare C+M cu TVA inclus     1.362,656 mii lei  /  302,813  mii euro
Valoare C+M fără TVA              1.145,089 mii lei  /  254,464  mii euro

 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,
     BANCIU RĂDEL-GEORGEL                                           Secretarul comunei,
                                                                                              Stanciu Constantin



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii 

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul PNDL
precum şi alte măsuri necesare implementării acestuia

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', art.128 din 
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele de 
eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate Ordinul vice-
prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.3531/08.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.3532/08.11.2017 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.3567/13.11.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă devizul general actualizat  pentru obiectivul de 
investiţii  ,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' pentru care se 
solicită finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 , respectiv indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta 
hotărâre, după cum urmează:
                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.342.015,73  lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.129.033,27 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =   1.237.928,35 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =   1.040.275,92 lei
                



                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 16.199,36 lei , sumă 
prevăzută în bugetul local.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Lefter 
Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                             BANCIU RĂDEL-GEORGEL

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN
                        

Nr.35
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.11.2017



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii 

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul PNDL precum
şi alte măsuri necesare implementării acestuia

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', art.128 din 
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele de 
eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate Ordinul vice-
prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.3531/08.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.3532/08.11.2017 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr._____/_______2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre 
aprobare, următorul:

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                           Art.1.-Se aprobă devizul general actualizat  pentru obiectivul de investiţii  
,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' pentru care se solicită 
finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 , respectiv indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta hotărâre, 
după cum urmează:
                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.342.015,73  lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.129.033,27 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =   1.237.928,35 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =   1.040.275,92 lei



                

          

                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 16.199,36  lei, sumă care 
este prevăzută în bugetul local.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Lefter 
Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                         PRIMAR,
                     Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN
                        

Nr.31
Astăzi, 08.11.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3533/08.11.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat  pentru obiectivul

de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, prin Programul
PNDL precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Incheiat astazi 08 noiembrie 2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat  
pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare  drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa",prin Programul PNDL precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia,   la 
sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.3531/08.11.2017

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

                            Având în vedere prevederile Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind 
conținutul Anexei nr. 2 (pentru obiectivele de investiții  în continuare), pentru eficienta folosire a 
fondurilor din cadrul programului și înregistrarea corectă a datelor despre obiectivele de investiții 
finanțate sau care urmează a fi finanțate prin program, vă rugăm să completați, după finalizarea 
procedurilor de achiziție și închiderea contractelor de servicii/lucrări/achiziție de bunuri, etc, devizul 
general actualizat în formatul editabil, template, defalcat pe surse de finanțare, elaborat în 
conformitate cu HG nr. 28/2008).
                            În conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată 
privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:
                          ” Devizul general întocmit la faza de proiectare,  studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiţii se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului 
ori de câte ori este necesar".
                           Valoarea totală a investiției rezultată după actualizarea devizului, conform 
prevederilor mai sus menționate, se aprobă prin Hotărâre a consiliului local/județean, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
                            Având în vedere cele menţionate, supun Consiliului local Cocora spre dezbatere în 
vederea aprobării devizul general actualizat, pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare  drumuri 
comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL precum şi a altor măsuri 
necesare implementării cestuia.

PRIMAR,
Ing. Lefter  Sorin Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3532/08.11.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de

investiţie,,Reabilitare  drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''prin Programul
PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", str.Gladiolelor,  
str.Narciselor şi str.Magnoliei, am constatat următoarele:
       Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit 
art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.Astfel prin hotărâre de consilul local vom aproba devizul general actualizat la acest 
obiectiv de investiţie.
      Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de 1.342.015,73 lei, din care valoarea C + M 
(inclusiv TVA) este de 1.237.928,35 lei .
       Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) este de 1.129.033,27 lei, din care valoarea C + M (fără 
TVA) este de 1.040.275,92 lei).
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale
programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013.Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează exclusiv de către 
beneficiari sunt:cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite , cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
          Cheltuielile eligibile prin PNDL(conform art.8  din OMDRAP nr.1851/2013 ) sunt în total de 
1.296.877,32 lei.
           -Cheltuieli pentru investiţia de bază:  1.228.103,52  lei
           -Cheltuieli diverse şi neprevăzute:          61.405,18  lei
          Cheltuieli eligibile la beneficiar(conform art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în 
total de 42.187,41 lei .
           Concluzii:Având în vedere cele expuse propun spre aprobarea Consiliului Local Cocora 
devizul actualizat al obiectivului de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL.
                            Propun de asemeni spre aprobarea Consiliului local asigurarea cofinanţării 
obiectivului de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3567 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat,  pentru obiectivul 

de investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'',prin
Programul PNDL  precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.11.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea devizului general actualizat,,  pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare 
drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia.
                      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,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA ION_________________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   PETCU VICTORIA___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________ 

Emis astazi, 13.11.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei  de Dezvoltare Locală  a comunei

COCORA, judeţul IALOMIŢA  pentru perioada 2014-2020
 

                     Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
                      Având în vedere:
                      - expunerea de motive nr.3543/09.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                      - referatul secretarului comunei nr.3544/09.11.2017 cu privire la necesitatea 
modificarii si completarii Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei pentru următoarea perioadă;
                       -Hotararea Consiliului local Cocora, nr. 41 din 11 decembrie 2014, privind 
aprobarea Strategiei  de Dezvoltare Locală  a comunei Cocora pentru perioada 2014-2020;
                        -raportul de avizare nr.3568/13.11.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                        -raportul de avizare nr.3569/13.11.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.3570/13.11.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.      
                      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."e" şi art.45 alin.(2) 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 modificarea si completarea Strategia  de Dezvoltare Locală  a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020, la Capitolul 5 -Identificarea 
măsurilor şi obiectivelor din Strategia de dezvoltare, subcapitolul 5.5 - „Populaţia şi nevoile 
sociale - domeniul 5.5.4.- Cultură, Sport, Agrement, cu proiectul identificat „Construire cămin 
cultural"
                    Art.2. Primarul comunei Cocora, va face demersurile necesare, pentru inscrierea in 
Strategia  mama, a modificarilor si completarilor aprobate in prezenta hotarare.
                    Art.3. - Secretarul primăriei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor 
interesate prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,
                       BANCIU  RĂDEL-GEORGEL
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                         Secretarul comunei,
                                                                                                                          Stanciu Constantin

Nr.36
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.11.2017

                        



               ROMÂNIA
            JUDEŢUL IALOMIŢA
             COMUNA COCORA
                        PRIMAR

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei  de Dezvoltare Locală  a comunei

COCORA, judeţul IALOMIŢA  pentru perioada 2014-2020
 

                      Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa, având în vedere:
                      - expunerea de motive nr.3543/09.11.2017 a primarului comunei Cocora;
                      - referatul secretarului comunei nr.3544/09.11.2017  cu privire la necesitatea 
modificarii si completarii Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei pentru următoarea perioadă;
                       -Hotararea Consiliului local Cocora, nr. 41 din 11 decembrie 2014, privind 
aprobarea Strategiei  de Dezvoltare Locală  a comunei Cocora pentru perioada 2014-2020.
                       -raportul de avizare nr.____/__________2017 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                        -raportul de avizare nr.___/__________2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.___/_________2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate 
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.      
                      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."e" şi art.45 alin.(2) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E :

                     Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Strategia  de Dezvoltare Locală  a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020, la Capitolul 5 -Identificarea 
măsurilor şi obiectivelor din Strategia de dezvoltare, subcapitolul 5.5 - „Populaţia şi nevoile 
sociale, domeniul 5.5.4.-Cultură, Sport, Agrement, cu proiectul identificat „Construire cămin 
cultural"
                    Art.2. Primarul comunei Cocora, va face demersurile necesare, pentru inscrierea in 
Strategia  mama, a modificarilor si completarilor aprobate in prezenta hotarare.
                    Art.3. - Secretarul primăriei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor 
interesate prevederile prezentei hotărâri.

                     INIŢIATOR PROIECT,
                                 PRIMAR,
                      Ing.Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                                            A V I Z A T ,
                                                                                                                         Secretarul comunei,
                                                                                                                          Stanciu Constantin

Nr.31
Astăzi, 09.11.2017



           ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3545/09.11.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea modificării şi completării

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020 

Incheiat astazi 09.11.2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificării şi completării 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020,   
la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul 
Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

                                                                                      



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR,
Nr.3543/09.11.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2014-2020

                             Prin  prezentul proiect de hotărâre  propunem să completăm  Strategia de 
Dezvoltare Locală a comunei Cocora pentru perioada 2014-2020.
                              Temeiul legal al acestui proiect de hotărâre îl constituie prevederile Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi ale 
prevederilor art.36, alin.(2), lit.,,b'', alin.(4), lit.,,e'', coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
                              Planificarea strategică este un proces sistemic, prin care comunităţile pot să îşi 
creeze imaginea viitorului şi pot concepe etapele necesare, în funcţie de resursele/potenţialele 
locale, pentru a realiza acel viitor.
                               Strategia  elaborată şi aprobată prin H.C.L. nr.41/11 decembrie 2014 cuprinde 
mai multe capitole şi anume:
                               Capitolul I- Dezvoltarea Locală  Durabilă;
                               Capitolul II- Analiza diagnostic iniţială;
                               Capitolul III-Analiza SWOT;
                               Capitolul IV-Viziunea şi direcţiile de dezvoltare economico-socială;
                               Capitolul V-Identificarea măsurilor şi obiectivelor din strategia de dezvoltare;
                               Capitolul VI-Structuri instituţionale de monitorizare şi evaluare.
                                Unul dintre obiectivele de investiţii  pe care ne propunem să-l realizăm în 
perioada următoare este construirea unui cămin cultural modern.
                                 În strategia de dezvoltare locală iniţială pe care am aprobat-o în anul 2014 
căminul a fost propus pentru reabilitare, aşa cum este menţionat în cap 5-Identificarea măsurilor şi 
obiectivelor din Strategia de Dezvoltare, subcapitolul 5.5.-Populaţia şi nevoile sociale, domeniul 
5.5.4.-Cultură, Sport, Agrement.
                                   Pentru a putea realiza  acest obiectiv va trebui să îl includem în Strategia 
iniţială.
                              Având în vedere cele prezentate propun spre aprobare Consiliului local Cocora 
prezentul proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Strategiei de Dezvoltare Locală  a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.3544/09.11.2017

R E F E R A T,

                              Având în vedere:
                              -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată;
                              -prevederile art.36 alin.(2), lit.,,b'', alin.(4), lit.,,e'', coroborat cu art.45 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
                               -prevederile Hotărârii consiliului local nr.41 din 11 decembrie 2014-privind 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 
2014-2020;
                               -iniţierea proiectului de investiţii ,,Construire cămin cultural în comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa".
                               Propun spre aprobarea Consiliului local Cocora modificarea şi completarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020 la 
capitolul 5- ,,Identificarea măsurilor şi obiectivelor din Strategia de dezvoltare'', Subcapitolul 
5.5. ,,Populaţia şi nevoile sociale'', domeniul 5.5.4.- Cultură, Sport, Agrement, prin includerea 
proiectului ,,Construire cămin cultural.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3568 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2010

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 13.11.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa 
pentru perioada 2014-2020.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continuţului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 13.11.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3569 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 13.11.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare Locală
a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 13.11.2017
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3570 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Strategiei de Dezvoltare

Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pentru perioada 2014-2020

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 13.11.2017, a 
luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 13.11.2017
La Cocora



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli necesare

  acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun
în anul 2017

              Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -expunerea de motive nr.3549/09.11.2017 a primarului comunei Cocora  prin care arată 
necesitatea alocării sumei de 9.000  lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli necesare acordării 
de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun;
                -raportul nr.3550/09.11.2017 al referentului cu probleme de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.3571/13.11.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.3572/13.11.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(6), lit.,,a'' pct. 1 şi 2, coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1 - Se aprobă alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând
cheltuieli necesare acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora cu ocazia sărbătorilor Pomului 
de Crăciun în anul 2017.
                  Art.2- Se aprobă suma alocată pentru fiecare copil în cuantum de 30 lei.
                  Art.3.-Suma aprobată este prevăzută în bugetul local la Sursa de finanţare A, 
secţiunea ,,Funcţionare''- clasificaţie economică 51.02.01.03-,, Autorităţi Publice"-20.30.30-
clasificaţie funcţională. 
                  Art.4.-Primarul şi inspectorul(contabil) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.
                  Art.5.-Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor în cauză, Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             BANCIU  RĂDEL-GEORGEL
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.37
Adoptată la Cocora
Astăzi, 21.11.2017



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
           COMUNA COCORA
                      PRIMAR

  PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 9.000  lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli necesare

   acordării  de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun
în anul 2017

               Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -expunerea de motive nr.3549/09.11.2017 a primarului comunei Cocora  prin care arată 
necesitatea alocării  sumei de 9.000  lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli necesare acordării 
de cadouri  copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun;
                -raportul nr.3550/09.11.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/___________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.____/________2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(6), pct.1 şi 2,  coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune 
Consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

 PROIECT   DE  HOTĂRÂRE

                  Art.1 - Se aprobă alocarea sumei de  9.000  lei din bugetul local, reprezentând
 cheltuieli necesare acordarii de cadouri copiilor din comuna Cocora cu ocazia sărbătorilor Pomului  
de Crăciun în anul 2017.
                  Art.2.- Se aprobă suma alocată pentru fiecare copil în cuantum de 30 lei.
                  Art.3.-Suma aprobată este prevăzută în bugetul local la Sursa de finanţare A, secţiunea 
,,Funcţionare''- clasificaţie economică 51.02.01.03-,, Autorităţi Publice"-20.30.30-clasificaţie 
funcţională. 
                  Art.4.-Primarul şi inspectorul(contabil) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.
                  Art.5.-Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor în cauză, Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei.

                INIŢIATOR  PROIECT,
                              PRIMAR,
               Ing. Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                             Secretar,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.33
Astăzi, 09.11.2017



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3551/09.11.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000  lei din bugetul local,

reprezentând cheltuieli necesare acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017

Încheiat astăzi 09 noiembrie 2017 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul 
local, reprezentând cheltuieli necesare acordarii  de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017,  la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de
către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

  



           ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR,
Nr.3549/09.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000  lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli

necesare  acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor 
Pomului de Crăciun în anul 2017

               Anul 2017 se apropie de sfârşit şi odată cu sfârşitul anului vin şi sărbătorile de iarnă, 
sărbători care sunt aşteptate cu nerăbdare de către copii deoarece în această perioadă sunt multe 
obiceiuri de care acestia se bucură.
               În acelaşi timp în această perioadă copiii aşteaptă cadouri de la Moş Neculai şi Moş 
Crăciun.
               Aşa cum am procedat de fiecare dată şi în anii precedenţi, ne propunem şi în anul acesta să 
dăm cadouri copiilor din localitatea noastră, acesta fiind un prilej de bucurie după un an de muncă.
               Desigur că nu dispunem de o sumă extraordinar de mare dar, aceea care este prevăzută în 
buget ne propunem să alocam fiecărui copil  o sumă în cuantum de 30 lei.
               Această acţiune se va desfăşura în apropierea vacanţei de iarnă.
               În consecinţă propun Consiliului local spre aprobare, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea alocării sumei 9.000  lei din bugetul local,  reprezentând cheltuieli necesare  acordării de 
cadouri copiilor din comuna Cocora  cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017 în 
forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



      ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA 
COMUNA COCORA
Nr.3550/09.11.2017

R E F E R A T
privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli

necesare acordării de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor
Pomului de Crăciun în anul 2017

                        Având în vedere  apropierea  sărbătorilor de iarnă, aşa cum s-a procedat şi în anii 
precedenţi, Consiliul local Cocora a oferit cadouri de Moş Neculai şi Moş Crăciun, copiilor din 
comuna noastră, odată cu vacanţa de iarnă, acest lucru constituind un prilej de bucurie pentru aceştia.
                       Pentru această acţiune propun alocarea unei sume  de 30 lei de copil pentru copiii 
locuitorilor comunei Cocora cu vârstă curinsă între 0 şi 3 ani,  pentru copiii care urmează una din 
formele de învăţământ din cadrul Şcolii Gimnaziale Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora precum şi 
pentru copiii cu dizabilităţi şi alte cazuri speciale.
                       Cu aceste sume  se vor achiziţiona dulciuri, fructe şi răcoritoare care vor fi împărţite în
cursul lunii decembrie- luna cadourilor.
                        Din tabelele depuse de către secretariatul Şcolii Gimnaziale Cocora a rezultat un 
număr de 207 elevi care frecventează una din formele de învăţământ şi  63 copii cu vârste cuprinse 
între 0 şi 3 ani existenţi în evidenţele noastre, rezultând următoarea situaţie:
                         Numărul total de copii (elevi+preşcolari) - 270 ;
                         Valoarea alocată  pentru fiecare copil           30 lei;
                         Cost total                                                   8.100 lei la care se adugă 
                          Număr copii cu dizabilităţi şi
                          alte cazuri speciale                                         30;
                          Cost total                                                      900 lei
                         TOTAL SUMĂ                                         9.000  lei.                     
                         Propunem alocarea sumei de  9.000  lei  care se regăseşte în bugetul local ,,Sursa de 
finanţare A, secţiunea Funcţionare-clasificaţie economică 51.02.01.03 - Autorităţi Publice- şi 
20.30.30 clasificaţie funcţională.

REFERENT PRINCIPAL,
Petcu Amina -Viorela



      ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3571 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea  sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând 
cheltuieli necesare acordării  de cadouri copiilor  din comuna Cocora cu ocazia sărbătorilor

Pomului de Crăciun în anul 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 13.11.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind alocarea  sumei de 9.000 lei din bugetul local, reprezentând cheltuieli necesare  
acordării  de cadouri copiilor din comuna Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în 
anul 2017.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
   ANDREI CORNELIU- CONSTANTIN

                                                                                                                 Membri,

                                                                                    MIREA  ION_____________________
                                                                                    PETCU VICTORIA________________
                                                                                    VLAD DOREL____________________
                                                                                    NECULA VALENTIN _____________

Emis astăzi, 13.11.2017
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3572 din 13.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000  lei din bugetul local, 

reprezentând cheltuieli necesare acordării de cadouri copiilor  din comuna Cocora, cu 
ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.11.2017, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind  aprobarea alocării  sumei de 9.000  lei din bugetul local, 
reprezentând cheltuieli necesare acordării  de cadouri copiilor  din comuna Cocora,cu ocazia 
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2017.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 13.11.2017
La Cocora
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