
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 24.10.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.321 din 18.10.2017, 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 iar ca invitaţi participă doamna 
Manea Valerica-inspector(contabil), domnul Ghinea Ion-consilier impozite şi 
taxe locale, doamna Filip Emilia-Ligia-referent achiziţii publice şi domnul 
Avrămiţă Ionel-referent urbanism în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                     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 28.09.2017.
                    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 trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora în 
inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                   -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul III al anului financiar 2017;
                    -proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe 
trimestrul IV al anului 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 Avrămiţă Ionel 
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului 
,,Cămin cultural"din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în 
inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel consultă consiliul dacă 
dunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                    Se dă cuvântul doamnei Petcu Victoria care spune în cuvântul său 
că, pentru a putea vota acest proiect de hotărâre înreabă pe domnul primar dacă 



s-a depus proiect pentru canalizare pentru că pe site-ul Ministerului Dezvoltării  
nu apare decât proiectul cu drumurile.
                     Domnul primar spune ca este depus proiect pentru staţia de tratare, 
proiectul pentru continuarea canalizării este în curs.
                     Doamna consilier Petcu Victoria spune că în momentul când nu 
votează un proiect de hotărâre este documentată.În legătură cu proiectul 
căminului din execuţia bugetară am observat că s-au efectuat cheltuieli înainte a 
a fi aprobate de către consiliul local.Se declară împotriva acestui proiect de 
hotărâre.
                     Nefiind alte discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural'' din inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu 8 voturi pentru, un vot 
împotivă din parte doamnei consilier Petcu Victoria şi două abţinei din partea 
domnilor consilieri Gogan Radu şi Toader Vasile.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul 
doamnei Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului pentru a prezenta rapoartele la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2017.
                      Se trece la discuţii şi se dă cuvântul cuvântul doamnei consilier 
Petcu Victoria care referitor la execuţia bugetară  vrea să ştie ce venituri s-au 
realizat la căminul cultural pe anul 2017 şi ce cheltuieli pentru că se observă o 
cheltuială foarte mare cu energia electrică.
                      Domnul primar răspunde doamnei consilier că cheluiala cu enegia 
electrică  provine de la iluminat, sunt becuri care funcţionează noaptea se mai 
consumă la câte o activitate sportivă în aşa zisul club unde se mai joacă seara 
tenis de masă.În acest moment nu se desfăşoară nicio activitate în cămin 
deoarece este în stare de degradare avansată, tabla este spartă şi plouă, tocmai de
aceea ne propunem să construim altul nou.
                       Doamna consilier Petcu Victoria întrabă cui s-a restituit sume din 
vânzări terenuri.
                       Domnul consilier Ghinea Ion  se înscrie la cuvânt şi spune că 
sumele din vânzări terenuri s-au restituit domnului Banciu Gheorghe, domnului 
Călin Baiu şi domnului Zapciu Costel.
                       Doamna consilier Petcu Victoria referitor la activitatea sportivă se
adresează domnului Avrămiţă Ionel cu întrebarea dacă la nivelul Asociaţiei 
sportive există Regulament de funcţionare pentru că neavând regulament nu se 
pot face decontări.
                        Domnul primar se adresează doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că dacă este documentată, să spună ce cheltuieli se fac în baza 
regulamentului.



                      Pentru echipa de fotbal se fac cheltuieli mici care constau în plata 
baremului de arbitraj, asistenţă medicală şi contravaloarea consumului de 
carburant pentru transportul copiilor în deplasare.Alte cheltuieli nu se fac.
                       Doamna consilier Petcu Victoria  întreabă unde s-au consumat 
bonuri valorice la cap.74.
                       Domnul primar spune că  acele bonuri valorice reprezintă 
consumul de carburant-motorină care s-a  distribuit utilajului care s-a deplasat 
de la Griviţa pentru strângerea gunoiului, astfel în loc să dăm 20 mii lei pentru 
strîngerea gunoiului am cheltuit numai 3 de mii contribuind numai cu 
carburantul.Neavând spaţiu de depozitare a trebuit să mergem la PECO periodic 
pentru a ridica motorina.
                       Doamna consilier Petcu Victoria spune că este ilegal ce s-a făcut.
                       Domnul primar o întreabă pe doamna consilier Petcu Victoria în 
această situaţie cum ar fi procedat ?
                       Ei anul acesta s-a luat de pe SEAP şi vom strânge gunoiul cu 40 
mii lei.
                       Doamna consilier Petcu Victoria întreabă ce reprezintă taxă 
onorariu executor judecătoresc.
                       Domnul primar răspunde- suma reprezintă onorariu executor 
judecătoresc la balta comunală.
                       Doamna consilier Petcu Victoria referindu-se la balta comunală 
întreabă acum când a revenit în administrarea Consiliului local, ce face cu ea.
                       Domnul primar spune că  este în atribuţia Consiliului local să 
hotărască ce vom face cu balta comunală, consilierii să vină cu propuneri.
                       În continuare doamna consilier Petcu Victoria se referă la amenda
primită de la ANAP spunând domnului primar că nu a stabilit persoanele 
vinovate.
                       O altă problemă pe care o ridică este aceea a banilor cheltuiţi 
pentru perfecţionarea funcţionarilor publici.Nu este posibil să se cheltuiască 4 
mii lei pentru un funcţionar.
                       Se dă cuvântul domnului consilier Toader Vasile  care se 
adresează domnului Avrămiţă Ionel care se ocupă de echipa de fotbal spunând 
că duminică a asistat la meciul de fotbal de pe teren şi nu i-a plăcut modul cum 
erau echipaţi jucătorii.Propune ca în anul 2018 să se prevadă în buget bani 
pentru a se achiziţiona un echipant corespunzător.
                        În ce privesc sumele cheltuite pentru perfecţionările 
funcţionarilor publici vine în contradicţie cu doamna consilier Petcu Victoria 
spunând că toate primăriile procedează la fel, această problemă este la nivel de 
ţară.   
                       Domnul Avrămiţă Ionel cere permisiunea să se înscrie la cuvânt 
spunând că anul trecut a cumpărat echipament nou dar participând la un meci 
amical la Bucureşti, maşina fiind într-o parcare, a fost spartă şi s-a furat 
echipamentul.



                       Anul acesta nu am avut dreptul să cumpărăm altul astfel că a 
trebuit să-folosim pe cel vechi.
                        Domnul consilier Toader Vasile propune  să se achiziţioneze un 
nou echipament cu contribuţia consilierilor locali.
                        Doamna consilier Petcu Victoria se înscrie din nou la cuvânt şi se
referă la debitele neîncasate.
                       Va trebui să facem o mobilizare, să facem comisii din care să 
facem parte şi noi consilierii să ne deplasîm în teren pentru colectarea sumelor 
restante.
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărârâre privind aprobarea execuţiei 
bugetare pe trimestrul III al anului financiar  şi este aprobat cu unanimitate de 
voturi.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
doamnei Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
modificarea  bugetului local pe trimestrul III al anului 2017.
                       Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel-preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui 
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind  modificarea bugetului 
local pe trimestrul IV al anului 2017 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
                         La punctul diverse  domnul secretar cere permisiune consiliului 
local să prezinte  o sesizare a doamnei consilier Petcu Victoria în legătură cu 
aceeaşi problemă  şi anume staţia de autobuz din centrul comunei.
                       Domnul primar se înscrie la cuvânt reluând acest subiect care s-a 
discutat şi în şedinţele anterioare.
                        Vine din nou cu propunerea către domnii consilieri ca la şedinţa 
următoare fiecare să vină cu o propunere în ce priveşte această staţie de autobuz 
şi anume ce vom face cu ea.
                        Trebuie să ne gândin că acolo domnul Badea Dumitru are un 
document  de proprietate, primăria este proprietara staţiei de autobuz şi a 
gogoşeriei.
                       Dacă noi vrem să facem acoperiş separat şi domnul Badea 
Dumitru separat, nu este o soluţie acolo între acoperişuri se va strânge apă de la 
ploaie.Atunci trebuie să hotărâm ce vom face cu ea, o evaluăm, o scoatem la 
licitaţie, facem alta pe alt amplasament.
                       Doamna consilier Percu Victoria este categorică spunând că staţia 
de autobuz trebuie să rămână acolo, să se ia măsuri pentru renovare pentru că 
este neîngrijită, să se taie gratia  şi domnul Badea Dumitru să dea drumul la 
camerele care nu îi aparţin.



                        Domnul primar spune că dintotdeauna de când se ştie de mic 
copil acolo staţia de autobuz a fost staţia de autobuz iar camera din stânga a fost 
gogoşerie.
                         Doamna consilier Petcu Victoria spune că domnul Badea 
Dumitru nu trebuia să se lipească de staţie. 
                         Domnul consilier Toader Vasile spune că de pe timpul când era 
dumnealui primar domnul Badea Dumitru a solicitat clarificarea situaţiei staţiei 
de autobuz dar nu a avut un consiliu local care să aprobe.
                         Când a devenit consilier local a votat şi dumnealui pentru  
demolare iar acum se întreabă de ce nu a acţionat atunci.
                         Acum dacă se hotărăşte din nou PSD are majoritate aşa că puteţi 
să hotărâţi.
                         Domnul consilier Vlad Dorel se referă la faptul că atât doamna 
consiler Petcu Victoria cât şi dumnealui au lucrat în fostul C.A.P.Cocora astfel 
că amândoi cunosc istoricul acestei clădiri compusă din 2 camere şi staţia 
propriuzisă şi că Adunarea Generală a hotărât să înfiinţeze în camera alăturată 
gogoşerie.
                         Domnul primar spune că  o tencuială se poate face, o uşă se 
poate pune dar dacă se adoptă soluţia să se spargă peretele este nevoie de 
proiectant pentru că prin spargere se slăbeşte structura de rezistenţă a 
acoperişului.Revine şi spune că soluţia rămâne la propunerile pe care consilierii 
locali le vor prezenta la următoarea şedinţă de consiliu local.
                       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  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural''  din inventarul bunurilor aparţinând domeniului

public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia.
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.3272/16.10.2017 a primarului comunei Cocora;
                            -expertiza tehnică întocmită de expert tehnic autorizat ing.Ciubotaru Dinu;
                            -referatul nr.3273/16.10.2017 al  compartimentului urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                             -raportul de avizare nr.3288/17.10.2017 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                             -raportul de avizare nr.3291/17.10.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                             -raportul de avizare nr.3292/17.10.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                             În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) 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 trecerea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  
a imobilului  ,,Cămin cultural'' având o suprafata construită de 327 mp.
                             Art.2.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public respectiv modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
                             Art.3. Se aprobă casarea imobilului,,Cămin cultural" şi demolarea acestuia în 
vederea construirii unui nou  cămin cultural pe acelaşi amplasament.
                             Art.4.Primarul şi compartimentul de specialitate din cadrul aparatului acestuia 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului al comunei.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              BANCIU RĂDEL - GEORGEL

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.30
Adoptată la COCORA
Astăzi, 24.10.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural''  din inventarul bunurilor aparţinând domeniului

public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia.
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.3.272/16.10.2017 a primarului comunei Cocora;
                            -expertiza tehnică întocmită de expert tehnic autorizat ing.Ciubotaru Dinu;
                            -referatul nr.3.273/16.10.2017 al  compartimentului urbanism 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 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 art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) 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 trecerea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  
a imobilului  ,,Cămin cultural'' având o suprafata construită de 327 mp.
                             Art.2.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public respectiv modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
                             Art.3. Se aprobă casarea imobilului,,Cămin cultural" şi demolarea acestuia în 
vederea construirii unui nou  cămin cultural pe acelaşi amplasament.
                             Art.4.Primarul şi compartimentul de specialitate din cadrul aparatului acestuia 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului al comunei.

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

Nr.26
Astăzi, 16.10.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3.277/16.10.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind trecerea imobilului,,Cămin Cultural" din

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 16 octombrie  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 trecerea imobilului 
,,Cămin cultural" din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 
aprţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,  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
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3288 din 17.10.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din 

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 17.10.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" dininventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 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 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, 17.10.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3291 din 17.10.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 17.10.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 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,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 17.10.2017
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3292 din 17.10.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 17.10.2017, a 
luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din inventarul
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
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, 17.10.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.3272/16.12.2017

EXPUNERE DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din inventarul

bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                              
                                         Căminul Cultural actual  a fost construit în anul 1946 şi a fost renovat 
de mai multe ori de-a lungul timpului, însă nu s-a umblat la structură.La ora actuală imobilul nu 
permite o recondiţionare care să corespundă cerinţelor de rezistenţă stabilitate şi siguranţă în 
exploatare impuse de normativele în vigoare fapt reieşit  atât  în urma  controalelor  efectuate  de 
inspectorii de la I.S.U.J. ,,Barbu Catargiu" al judeţului Ialomiţa cât şi din expertiza tehnică 
efectuată de expert tehnic autorizat ing. Ciubotaru Dinu.              
                                          Fondurile necesare pentru o eventuală modernizare sunt foarte mari şi 
tocmai  de aceea ne propunem să demolăm această construcţie şi să construim unul nou pe 
acelaşi amplasament prin Compania Naţională de Investiţii.
                                          În momentul de faţă imobilul Cămin cultural se regăseşte în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                                          Pentru a putea să procedăm la demolarea acestui imobil trebuie ca 
acesta să facă parte din inventarul domeniului privat al comunei.
                                              Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre 
dezbatere şi aprobare a proiectului de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural'' din 
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinîmd domeniului 
privat.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

         



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3273/16.12.2017

REFERAT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Cămin cultural" din inventarul bunurilor 

aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                       Căminul cultural actual a fost construit în anul 1946 având o suprafaţă de 327 m.p.
funcţionând ca spaţiu colectiv pentru desfăşurarea de activităţi social-culturale având în 
componenţă o sală de spectacole cu suprafaţa de 70 m.p.,  cu scenă, sală de proiecţie, o încăpere 
denumită cameră de bucătărie şi diferite spaţii de depozitare.Nu dispune de instalaţii sanitare iar 
încălzirea se face ocazional.
                        Imobilul are structura de rezistenţă cu pereţi din paiantă iar adâncimea maximă de 
fundare este de 40 cm. aşa cum reiese din expertza tehnică efectuată.
                        Din conţinutul expertizei tehnice a rezultat că starea tehnică în care se află 
clădirea în prezent, nu permite o recondiţionare care să corespundă cerinţelor de rezistenţă, 
stabilitate şi siguranţă în exploatare impuse de normativele în vigoare.
                         De aceea se impune demolarea construcţiei existente şi pe acelaşi amplasament, 
realizarea unei noi clădiri care să asigure condiţiile de rezistenţă, stabilitate şi siguraanţă în 
exploatare cerute de normele tehnice în vigoare.
                        Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, propunem spre aprobare Consiliului Local Cocora, trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al comunei Cocora a imobilului-construcţie  Cămin 
cultural comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare şi 
demolării acestuia, modificându-se în mod corespunzător inventarul domeniului public al 
comunei Cocora.
                         Consecinţă a aprobării demolării construcţiei, amplasamentul va fi predat 
Companiei naţionale de Investiţii printr-o hotărâre a consiliului local şi pe baza unui protocol de 
predare-primire, urmând a se edifica o construcţie nouă de către Compania Naţionlă de Investiţii 
şi care în final va fi inventariată tot în domeniul public al comunei.

REFERENT URBANISM,
Avrămiţă  Ionel



                           ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                              
                                                                                                 

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul III  al anului financiar 2017

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                -expunerea de motive nr.3274/16.10.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.3233/12.10.2017 al inspectorului(contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului;
                -raportul nr.3275/16.10.2017 al compartimentului impozite şi taxe locale ;
                -raportul de avizare nr.3289/17.10.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                
                

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III  al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 2.137.533,59  lei, la cheltuieli 1.729.658,16 lei, cu un 
excedent de 407.875,43  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 53.576,90 lei, la cheltuieli 35.069,46 lei, cu un excedent 
de 18.507,44 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                          BANCIU RĂDEL-GEORGEL
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.31
Adoptată la COCORA
Astăzi, 24.10.2017



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul III  al anului financiar 2017

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.3274/16.10.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.3233/16.10.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
                 -raportul nr.3275/16.10.2017 al compartimentului impozite şi taxe locale;
                -raportul de avizare nr.____/_____2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre
aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul III al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 2.137.533,59 lei, la cheltuieli 1.729.658,16 lei, cu un 
excedent de 407.875,43 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 53.576,90 lei, la cheltuieli 35.069,46 lei, cu un excedent
de 18.507,44 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.27
Astăzi, 16.10.2017



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3278/16.10.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul III al anului financiar 2017

Incheiat astazi 16 octombrie 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 execuţiei bugetare pe 
trimestrul III al anului financiar 2017 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



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.3274/16.10.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III

al anului financiar 2017

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare pe 
care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul finantarii 
diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea principiului  
autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului III al anului 2017 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 
credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative,
executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la Directia Generala a Finantelor Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobarea consiliului local a prezentului 
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul III al anului financiar 2017, pe surse de 
finanţare, astfel:
                   - la sursa A: -  la venituri 2.137.533,59 lei, la cheltuieli 1.729.658,16  lei, cu un excedent 
de 407.875,43 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                   - la sursa E: - la venituri 53.576,90 lei, la cheltuieli 35.069,46 lei, cu un excedent de 
18.507,44 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3289 din 17.10.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul III al anului financiar 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, proţectia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 17.10.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III  al anului financiar 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, 17.10.2017
La Cocora



                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                       
H O T Ă R Â R E

privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.5 alin.(4) , art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2017;
                       Examinând:
                       -raportul nr.3276/16.10.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.3290/17.10.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T A R Ă ŞT E:

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la sursa A, pe trimestrul IV al 
anului 2017 prin virări de credite de la un capitol la altul.
                       Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 2.854.230 
lei şi la cheltuieli în sumă de 3.047.202 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 
192.972 lei o reprezintă excedentul anilor precedenţi ai sursei A, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2017 conform anexei 
nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

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

Nr.32
Adoptată la Cocora
Astăzi, 24.10.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR  

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

privind rectificarea   bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.5 alin.(4) , art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2017;
                       Examinând:
                       -raportul nr.3276/16.10.2017 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.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare , propune 
consiliului local spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la sursa A, pe trimestrul IV al 
anului 2017 prin virări de credite de la un capitol la altul.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 2.854.230  
lei şi la cheltuieli în sumă de 3.047.202 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 
192.972 lei o reprezintă excedentul anilor precedenţi ai sursei A, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2017 conform anexei 
nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                                INIŢIATOR PROIECT,
                                             PRIMAR, 
                               Ing.Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.28
Astăzi, 16.10.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3279/16.10.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind rectificarea  bugetului local

pe trimestrul IV al anului 2017

Incheiat astazi 16.10.2017
                     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 
rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV  al anului 2017,  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
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3290 din 17.10.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local

pe trimestrul IV al anului 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului 
şi turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 17.10.2017, a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV  al anului 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______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 17.10.2017
La Cocora


