
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 29.11.2017 în şedinta de îndată a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.409 din 28.11.2017, la care 
participă  11 consilieri din totalul de 11 consilieri în functie.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ- primarul comunei, 
domnul Stanciu Constantin- secretarul  comunei iar ca invitat doamna Manea 
Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                     Şedinţa este legal constituită şi işi poate începe lucrările.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă 
anunţă ordinea de zi care este următoarea:
                     -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul IV al anului 2017.
                      Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu unanimitate de 
voturi.
                      Se intra in ordinea de zi si se da cuvantul doamnei Manea 
Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
pentru a prezenta raportul  de la proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017. 
                       Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel consultă consiliul dacă 
sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre şi a  raportului privind 
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2017 prezentat de 
inspectorul( contabil).    
                       Nefiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
trimestrul IV al anului 2017 în forma prezentată şi este aprobat cu unanimitate 
de voturi.                
                          Nemaifiind alte discutii, ordinea de zi fiind epuizată, domnul  
consilier Banciu Rădel-Georgel - presedintele de sedintă, declară închise 
lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

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



                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                       
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;
                       -adresa nr.ILG-STZ 12886/24.11.2017 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.3745/27.11.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.3762/29.11.2017 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 
ca urmare a influienţelor în plus la venituri cu suma de 57.000 lei, reprezentând:
                                 -42.000 lei- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat.
                                  -15.000 lei -cote defalcate din impozitul pe venit.
                       Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 2.911.230 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 3.104.202 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.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de către 
primarul comunei Cocora şi va fi adusă la cunoştinţă publică grija secretarului  comunei.

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

Nr.38
Adoptată la Cocora
Astăzi, 29.11.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR  

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

privind 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;
                       -adresa nr.ILG-STZ 12886/24.11.2017 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.3745/27.11.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.____/________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      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 
ca urmare a influienţelor în plus la venituri cu suma de 57.000 lei reprezentând:
                                 -42.000 lei- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat;
                                 -15.000 lei- cote defalcate din impozitul pe venit.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 2.911.230  lei şi la 
cheltuieli în sumă de 3.104.202 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.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de către 
primarul comunei Cocora şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului  comunei.

                                INIŢIATOR PROIECT,
                                             PRIMAR, 
                               Ing.Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.34
Astăzi, 27.11.2017



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3746/27.11.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind rectificarea  bugetului local

pe trimestrul IV al anului 2017

Încheiat astazi 27.11.2017
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi data de mai 
sus,la afişarea proiectului de hotarare privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV  al anului 
2017,  la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



        ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.3745 din 27.11.2017

RAPORT
                         privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2017 
                                 

                 Subsemnata Manea Valerica,având funcţia de inspector superior în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                 -în urma verificării execuţiei de casă la data de 22.11.2017, am constatat că pentru plata 
drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 pentru personalul din învaţământul  preuniversitar 
de stat  nu sunt suficiente prevederile bugetare.
                -având în vedere decizia Sefului Administratiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa 
nr.10/2017 în baza prevederilor OUG nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017, influenţele asupra sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor,oraselor şi municipiilor prin care ni s-a repartizat suma de 42.000 lei, din 
care:32.000 lei pentru salarii şi 10.000 lei pentru cheltuieli finanţate conf.art.104 ali.2, lit.b)-e) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
                  Se impune  rectificarea bugetului local pe anul 2017, astfel:

                            VENITURI

              Capitol       040201   Cote defalcate din impozitul pe venit      15.000 lei 
              Capitol      110202    Sume defalcate din TVA                            42.000 lei
                               
                            Total influenţe :                                                            + 57.000 lei

                           CHELTUIELI

              Respectând principiul echilibrului bugetar, la partea de cheltuieli sumele vor fi
repartizate la capitolul :                                 
                
                         65.02.04.01.10.01.01-cheltuieli cu salariile de bază.   + 57.000 lei

                VENITURI TOTALE BUGET RECTIFICAT                         2.911.230 lei.

                CHELTUIELI TOTALE BUGET RECTIFICAT                     3.104.202 lei.

                Diferenţa de 192.972 lei dintre venituri şi cheltuieli o constituie excedentul 
anilor precedenţi.

                                      
                                                                                       

Inspector superior,
Manea Valerica



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3762 din 29.11.2017

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 29.11.2017, 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, 29.11.2017
La Cocora


