
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 28.09.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.222 din 21.09.2017, 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) şi domnul Avrămiţă Ionel-referent urbanism
în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                    Întrucât au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă 
este necesară alegerea unui alt preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de 
consiliu local pentru următoarele trei luni.
                     Este propus domnul consilier Banciu Răde-Georgel ca preşedinte 
de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pentru 
următoarele trei luni.
                     Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere   şi 
este aprobată cu unanimitate de voturi, astfel domnul consilier Banciu Rădel-
Georgel  a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările 
şedinţelor de consiliu local pe următoarele trei luni.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel este invitat la prezidiu 
pentru a prelua conducerea lucrărilor şedinţei.
                     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 27.07.2017.
                    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 alineatului ,,e'' al art.nr.1 
din Hotărârea Consiliului Local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;
                   -proiect de hotărâre privind  asigurarea cofinanţării obiectivului de 
investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa";
                    -proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local pe 
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 secretar  pentru 
a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind modificarea alineatului ,,e'' al
art.nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.



                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel consultă consiliul dacă 
dunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea alineatului ,,e'' al art.nr.1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2018 şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul 
domnului Avrămiţă Ionel-referent urbanism în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale 
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa";
                      Se trece la discuţii şi se dă cuvântul doamnei consilier Petcu 
Victoria care se adresează domnului primar cu întrebarea referitoare la criteriile 
după care s-au selectat pentru reabilitare  cele trei străzi cuprinse în proiect, de 
asemeni întreabă ce reprezintă sumele de asistenţă tehnică, consultanţă.
                      Domnul primar spune că domnul Avrămiţă Ionel referentul cu 
probleme de urbanism dat detalii referitoare la criteriile prin care s-au stabilit 
reabilitarea celor 3 străzi care comunică cu drumul judeţean şi pe care se circulă 
intens.
                      Doamna consilier Petcu Victoria este nedumerită de faptul că în 
O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea  programului PNDL se pot accesa şi alte 
proiecte, de ce nu s-a făcut nimic pentru alimentarea cu apă care în momentul de
faţă nu este potabilă, de asemeni cu canalizare şi staţia de epurare.
                      Domnul primar răspunde menţionând că în ce priveşte alimentarea
cu apă avem depus proiect pentru realizarea staţiei de tratare.
                      În ce priveşte continuarea canalizării şi a staţiei de epurare s-au 
purtat discuţii la MDRAP urmând să procedăm la lucrările de proiectare în 
vederea finalizării acestei lucrări.In situaţia finalizării acestei lucrări o să fie 
probleme la branşare, nu se vor branşa toţi locuitorii iar cei care se vor branşa 
vor suporta costuri foarte mari după aceea întrucât apa care se scurge de la 
canalizare şi care va fi contorizată va avea un tarif mult mai mare decât cea de la
robinet.Totuşi vom face demesurile necesare în vederea realizări acestui 
obiectiv.                    
                      Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi 
se supune spre aprobare proiectul de hotărârâre privind asigurarea cofinanţării 
obiectivului de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa" 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 
rectificarea a II-a a bugetului local pe trimestrul III al anului 2017.
                        Se trece la discuţii şi se dă cuvântul doamnei consilier Petcu 
Victoria care este nedumerită de faptul că raportul prezentat în şedinţa de 
comisie este diferit de cel prezentat în şedinţa de plen.



                        Doamna inspector (contabil) Manea Valerica  spune că în 
raportul de la comisie s-a omis retragerea sumei din contractul de finnţare cu 
OCPI şi de aceea au intervenit modificări.
                        Doamna Petcu Victoria,  menţionează că referitor la contractele 
cu OCPI anul trecut la rectificare au fost alocate sume pentru cadastrarea 
sistematică iar persoana luată de pe SEAP a fost selectat domnul Filipoiu 
Valentin, anul  se face acelaşi lucru numai că  a apărut pe SEAP Filipoiu 
Nicoleta.Consideră că este ceva în neregulă.
                        Domnul consilier Toader Vasile  se înscrie la cuvânt şi se 
adresează doamnei inspector(contabil) Manea Valerica spunând că în momentul 
când apar modificări trebuie să cheme comisia de buget până la şedinţa de plen 
pentru a fi puşi în temă cu eventualele modificări.
                        Domnul primar se înscrie la cuvânt şi se referă la situaţia 
contractelor de finanţare cu OCPI Ialomiţa pentru lucrările de cadastru.Anul 
trecut s-a încheiat contract în care s-a dat un termen până la sfârşitul 
anului.Datorită neâncadrării în termen suma acordată pentru finanţare a fost 
retrasă.Anul acesta ANCPI, respectiv Guvernul României dându-şi seama că nu 
se poate realiza într-un an a dat posibilitatea ca acţiunea să se deruleze pe durata 
a 2 ani respectiv 2017 până în anul 2018, la început avînd prioritate terenurile 
din vecinătatea drumurilor judeţene.
                        Lucrătorii care întocmesc cărţile funciare şi-au dat seama că nu 
au timp să finalizeze pînă la sfârşitul anului şi să predea cărţile funciare pentru 
planurile parcelare respective pentru a putea primii banii.Atunci au hotărât că 
vor lucra urmând ca sumele pentru lucrările cadastrale să le primească anul 
viitor.De aceea s-au retras şi sumele alocate de OCPI şi pe anul 2017.
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a 
bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 şi este aprobat cu unanimitate de 
voturi.
                         La punctul diverse doamna consilier Petcu Victoria ridica 
aceleaşi probleme care au mai fost luate în discuţie şi în şedinţele anterioare, 
situaţia staţiei de autobuz.De asemeni nu a fost mulţumită de răspunsul primit la 
solicitarea pe Legea nr.544/2001, situaţia cu veniturile din terenurile  
concesionate/închiriate fiind incompletă.
                       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



                          R O M Â N I A
                  JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -votul exprimat de membrii consiliului local prezenţi la şedinţă;
                        În temeiul art.35 alin.(1), art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                
H O T Ă R Ă Ş T E :

                        Articol unic.Se alege ca preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, 
domnul consilier  BANCIU RĂDEL-GEORGEL, care va conduce şedinţele Consiliului local 
COCORA şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                          BANCIU RĂDEL GEORGEL

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                 Secretar al comunei
                                                                                                  Stanciu Constantin

Nr.26
Adoptata la Cocora
Astazi, 28.09.2017



             ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   HOTĂRÂRE
privind modificarea alineatului ,,e'' al art.1  din H.C.L.nr.20/29.06.2017 referitoare

la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    -adresa nr.10434/11.07.2017 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.2650/09.08.2017 a primarului comunei Cocora;
                    -referatul nr.2651/09.08.2017 întocmit de secretarul comunei;
                    -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.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, 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 modifică alineatul.,,e" al art.1 din Hotărârea consiliului local nr. 20 din 
29.06.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 care va avea următorul 
cuprins:
                             e)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice,  utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.    
                       Art.2.Restul alineatelor din art.1 al Hotărârii nr.20/29.06.2017 rămân neschimbate.   
                       Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.
                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin
Nr.22
Astăzi, 09.08.2017    



               ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL  LOCAL COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind modificarea alineatului ,,e'' al art.1  din H.C.L.nr.20/29.06.2017 referitoare

la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

                    Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin/.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    -adresa nr.10434/11.07.2017 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.2650/09.08.2017 a primarului comunei Cocora;
                    -referatul nr.2651/09.08.2017 întocmit de secretarul comunei.
                    -raportul de avizare nr.2938/19.09.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.2939/19.09.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.2940/19.09.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                        Art.1. Se modifică alineatul.,,e" al art.1 din Hotărârea consiliului local nr. 20 din 
29.06.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 care va avea următorul 
cuprins:
                             e)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice,  utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.    
                       Art.2.Restul alineatelor din art.1 al Hotărârii nr.20/29.06.2017 rămân neschimbate.   
                       Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei.
                    PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                     BANCIU RĂDEL-GEORGEL
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI,
                                                                                                             Stanciu Constantin

Nr.27
Adoptată la Cocora
Astăzi, 28.09.2017



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2657/09.08.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea alineatului ,,e " al art.nr.1 din 

        Hotărârea consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi
  taxelor locale pentru anul 2018

Incheiat astazi 09.08.2017
                     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 modificarea alineatului ,,e" al art.1 din 
Hotărârea consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2018,  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
Nr.2651/09.08.2017

R E F E R A T 
privind modificarea alineatului ,,e'' al art.nr.1 din Hotărârea consiliului local

nr.20/29.06,2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

                                  Prin adresa nr.10434 din 11.07.2017, Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa ne
aduce la cunoştinţă că în urma exercitării controlului de legalitate a actelor administrative înaintate 
de către secretarul comunei în data de 05.07.2017 s-a constatat că la Hotărârea consiliului local 
nr.20 din 29.06.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018, la art.1 lit.,,e'' s-a
stabilit în mod incorect impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate sau deţinute de persoanele 
juridice  şi utilizate pentru activităţi în domeniul agricol respectiv prin aplicarea unei cote de 1,3% 
asupra valorii impozabile a clădirii.
                                  În conformitate cu prevederile art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi în domeniul agricol, impozitul/taxe pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
                                  Având în vedere cele menţionate propun Consiliului local Cocora spre 
aprobare modificarea paragrafului ,,e'' al articolului nr.1 din Hotărârea consiliului local nr.20 din 
29.06.2017 în conformitate cu prevederile art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.2650/09.08.2017

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea paragrafului ,,e" al art.nr.1  din 

Hotărârea  Consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2018

                        Având în vederea prevederile art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2016 privind Codul 
Fiscal precum şi adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa nr.10434 din 11.07.2017, se 
constată că la art.1 alin.,,e" din Hotărârea consiliului local nr.20 din 29.06.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018, s-a stabilit în mod eronat impozitul pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate sau deţinute de persoanele juridice şi utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.
                        Conform Codului Fiscal, impozitul/taxa pe aceste clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
                         Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind modificarea paragrafului ,,e'' al art.a din Hotărârea Consiliului local 
nr.20 din 29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 prin 
stabilirea cotei de 0,4%  aşa cum prevede art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2938 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea paragrafului ,,e" al art.1 din Hotărârea
consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale

 pentru anul 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea paragrafului ,,e"al art.1 din Hotărârea consiliului local 
nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2018.
                      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 astăzi, 19.09.2017
La Cocora



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.2939 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea paragrafului ,,e" al art.1 din Hotărârea
consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale

 pentru anul 2018

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind modificarea paragrafului ,,e"al art.1 din Hotărârea consiliului local 
nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2018.
                      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,
             BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                                   CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   TOADER  VASILE____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 19.09.2017
La Cocora



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie
activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.2940 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea paragrafului ,,e" al art.1 din Hotărârea
consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale

 pentru anul 2018

                      Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind modificarea paragrafului ,,e"al art.1 din Hotărârea 
consiliului local nr.20/29.06.2017 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru  
anul 2018.
                      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,
      DAVID STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   GOGAN  RADU_____________________
                                                                                   TOADER VASILE___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________
                                                                                    MIREA  ION________________________
                                                                                   

Emis astăzi, 19.09.2017
La Cocora



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea asigurării cofinanţarii obiectivului de investiţie

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                        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'' precum şi pe cele ale
art.128 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                         Luând act de:
                          -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală;
                          -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;
                         -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 Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Analizând:
                          -studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'';
                          -expunerea de motive nr.2922/15.09.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                          -referatul nr.2914/14.09.2017 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                          -raportul de avizare nr.2945/19.09.2017 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 finanţarea proiectului,,Reabilitare drumuri comunale în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'' , cu valoarea totală de 1.347.798,00 lei , în baza Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.
                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 20.263,778 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

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                            BANCIU RĂDEL-GEORGEL

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei ,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN                    
Nr.28
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.09.2017



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind  cofinanţarea obiectivului de investiţie

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                         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'' precum şi pe cele ale
art.128 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                         Luând act de:
                          -prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală;
                          -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;
                         -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 Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Analizând:
                          -studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'';
                          -expunerea de motive nr.2922/15.09.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                          -rereratul  nr.2914/14.09.2017 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                          -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,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :

                           Art.1.-Se aprobă finanţarea proiectului,,Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'' , cu valoarea totală de 1.347.798,00 , în baza Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.
                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 20.263,778  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.23
Astăzi, 15.09.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2923/15.09.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind cofinanţarea obiectivului de investiţie

,,Reabilitare  drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

Incheiat astazi 15.09.2017
                     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 cofinanţarea obiectivului de 
investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna 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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2945 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind cofinanţarea obiectivului de investiţie
,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind cofinanţarea obiectivului de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa".
                      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, 19.09.2017
La Cocora



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.2922/15.09.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                   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.
                 Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede 
că, ,,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".
                 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 Administarţiei Publice, conform O.U.G. 
nr.28/2013.
                În conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G. nr.28/2013, obiectivele de investiţii care 
pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice:
   -realizare/extindere/reablitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare;
   -realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare;
   -realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
   -realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;
   -reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şiîncadrate în conformitate cu  
    prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
    comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
   -realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
   -realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
   -realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
   -realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare;
   -realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
           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, taxa 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.Suma aferentă acestor cheltuieli se ridică la 
20.263,778 lei.
           Din aceste considerente am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării 
cofinanţării obiectivului de investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa'', pentru strada Gladiolelor, str.Magnoliei şi strada Narciselor.
            Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de 
hotărâre.

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr._____/_________2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie,, Reabilitare  drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

       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.Magnoliei, şi str.Narciselor,  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 consilu local vom aproba indicatorii tehnico 
economici la acest obiectiv de investiţie.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de 
1.347.798,22 echivalentul a 298.562,394 Euro, din care valoarea C + M este 1.289.942,142 lei 
echivalentul a 289.874,639 Euro, calculate  la cursul mediu  BNR pentru anul 2017/ 1 Euro= 4,45 
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
1.301.495,00 lei, reprezentând _______ % din valoarea totală a investiţiei(inclusiv T.V.A) şi sunt 
defalcate după cum urmează:
           -Cheltuieli pentru investiţia de bază: 1.279.704,506 lei
           -Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 19.195,568  lei
          Cheltuieli eligibile la beneficiar(conform art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în 
total de 26.040,00  lei reprezentând ________ % din valoarea totală a investiţiei.
           Concluzii:Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât 
proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii,,Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'',  poate fi supus spre dezbatere în vederea adoptării 
de către Consiliul local Cocora.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                       
H O T Ă R Â R E

privind rectificarea a II-a a  bugetului local pe trimestrul III 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;
                       -Adresa nr.ILG-STZ 9976/2017 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice  Ialomiţa;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2017;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2924/15.09.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.2946/19.09.2017 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 a II-a a bugetului local la sursa A, pe trimestrul III al 
anului 2017 ca urmare a influienţelor în minus la venituri cu suma de 166.000 lei, după cum 
urmează:
                                   - 107.000 lei - reprezentând sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.  pentru 
finanţarea lucrărilor din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară;
                                   -  59.000 lei - reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare.
                       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.29
Adoptată la Cocora
Astăzi, 28.09.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR  
                      

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind rectificarea  a II-a a bugetului local pe trimestrul III 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;
                       -adresa nr.ILG-STZ 9976/2017 emisă de  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Ialomiţa;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2016;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2924/15.09.2017 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 a II-a a bugetului local la sursa A, pe trimestrul III al 
anului 2017 ca urmare a influienţelor în minus  la venituri cu suma de 166.000 lei, după cum 
urmează:
                                 - 107.000 lei - lei - reprezentând sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.  pentru 
finanţarea lucrărilor din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară;                         
                                 -  59.000 lei - reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare.
                        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.24
Astăzi, 15.09.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2925/15.09.2017

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

pe trimestrul III al anului 2017

Incheiat astazi 15.09.2017
                     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 a II-a a bugetului local pe 
trimestrul III  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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2946 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind rectificarea a II-a a bugetului local

pe trimestrul III al anului 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind rectificarea a II-a a bugetului local pe trimestrul III  al anului 2017.
                      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, 19.09.2017
La Cocora


