
                          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 BADEA DUMITRU, care va conduce şedinţele Consiliului local COCORA 
şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                          BADEA DUMITRU

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                 Secretar al comunei
                                                                                                  Stanciu Constantin

Nr.14
Adoptata la Cocora
Astazi, 28.04.2017



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae''

 din comuna Cocora, Judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei

              Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase  recunoscute din România, republicată,
ale H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată; 
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -solicitarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor-Protopopiatul Slobozia privind acordarea  
unui ajutor financiar Parohiei ,,Sf.Ier. Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa nr.572/2017, 
înregistrată la Primăria Cocora sub nr.469/2017;
                -expunerea de motive nr.1268/2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -referatul nr.1199/07.04.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.1312/20.04.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.1313/20.04.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(2), lit.,,d" coroborat cu alin.6, lit.,,c" respectiv art. 45, alin.(2), 
lit.,,a'' din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Cocora- Capitolul 67.02- 
,,Cultură, recreere şi religie", a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa,  pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei.
                  Art.2.-În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, 
conducerea unităţii de cult menţionată la art.1, va prezenta compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, deconturi justificative privind modul 
de utilizare a sumei alocate cu respectarea condiţiilor impuse de art.15  din H.G. nr.1470/2002 pentru
aplicare prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.
                  Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului financiar-contabil, unităţii de
cult beneficiară a sprijinului financiar în vederea aducerii la îndeplinire,  Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei.
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    BADEA  DUMITRU
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin
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R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau

 reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora
 judeţul Ialomiţa în anul 2017

 

             Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             -     prevederile art.1 alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative;
             -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
             Examinând:

- expunerea de motive  nr.1279/18.04.2017 a primarului comunei Cocora;
- referatul de specialitate nr.1280/18.04.2017 al Compartimentului Juridice;
- raportul de avizare nr.1314/20.04.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare nr.1315/20.04.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul  art.36 alin.(1), art.45 alin.(1)  şi art.115 alin.(1), lit.,,b'' 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  achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi /sau  
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 
2017.
               Art.2.Se imputerniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei, pentru semnarea 
contractului şi achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în 
litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul. 2017
               Art.3.Hotărârea Consiliului local nr.9 din 22.02.2017 se revocă.
               Art.4.Prezenta hotarare  va fi comunicată  Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului 
Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi adusă la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        BADEA  DUMITRU
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretarul al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.16
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.04.2017



                                                                                  Anexa nr.1 la HCL nr.___/___________2017

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
                                                   NR.________/_______________2017

      Părţile contractante
 CABINET DE AVOCATURA_________________________________________, cu sediul în 
__________________________________________, identificat prin CUI______________, având 
cont__________________________________, deschis la________________________________,
pe de-o parte,
 CONSILIUL LOCAL COCORA, cu sediul în comuna Cocora, str.Principală, nr.116, jud 
Ialomiţa, reprezentată prin Primar Lefter Sorin-Dănuţ, în calitate de beneficiar şi
 PRIMĂRIA COMUNEI COCORA şi COMUNA COCORA, cu sediul în comuna Cocora 
str.Principală nr.116, judeţul Ialomiţa, reprezentate prin Primar Lefter Sorin-Dănuţ, în 
calitate de beneficiari, pe de altă parte,

              Art.1.Obiectul contractului
              1.1.Obiectul contractului îl reprezintă:
               Asistarea şi reprezentarea Consiliului Local Cocora, a Primarului comunei Cocora şi a 
Comunei Cocora, denumite ăn continuare CLIENŢI, în cauzele în care vor fi parte la instanţele de 
judecată sau arbitrale şi/sau reprezentare în cadrul procedurilor de mediere, conciliere şi la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru care Primarul comunei Cocora va semna delegaţiile 
de reprezentare.
               Art.2.Onorariul
               2.1. Onorariul se stabileşte la______lei/.
               2.2. Plata onorariului se va face pe baza notei justificative întocmită de avocat.
               2.3. Avocatul va putea pretinde plata unor cheltuieli aferente desfăşurării activităţilor 
prevăzute la art.1(ca ex:cheltuieli de transport, cazare, etc.), cu condiţia ca acestea să fi fost aprobate 
în prealabil de către CLIENT.
               2.4. Taxele judiciare de timbru şi timbrele judiciare vor fi suportate de către CLIENT.
               Art.3.Termenul contractului
               3.1. Contractul se încheie pe o perioadă de un an de zile calendaristice, începând cu data de
____________2017.
               3.2. Părţile pot solicita rezilierea contractului înainte de împlinirea termenului, dar numai 
cu un preaviz de 30 de zile, pentru motive bine întemeiate.
               3.3. La expirarea termenului prevăzut în contract, părţile pot prelungi contractul pe o 
perioadă stabilită de comun acord numai cu acordul scris al acestora, prin act adiţional, aprobat prin 
hotărâre a Consiliului local Cocora.
               Art.4.Clauze speciale 
                4.1. Impozitul aferent sumelor plătite drept onorariu, în baza prezentului contract, precum 
şi sumele încasate ca urmare a angajării unor procese civile sau penale, se vor plăti de către avocat, 
conform dispoziţiilor legale ce guvernează desfăşurarea profesiei de avocat.
                4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.
                4.3. CLIENŢII atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează 
avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de către avocat, să fie conform informaţiilor 
pe care le-a furnizat.
                 4.4. Avocatul_________________________se angajează ca pe perioada acoperită de 
prezentul contract să nu angajeze nici o cauză în care persoane fizice sau juridice au interese contrare
cu clienţii.



                 4.5. Avocatul________________________se angajează să păstreze secretul profesional, 
nedivulgând date privitoare la activitatea CLIENŢILOR şi despre care a luat la cunoştinţă în 
executarea prezentului contract.Această obligaţie este sine die.

                  4.6. În cazul în care avocatul____________________________nu va putea, din motive 
de incompatibilitate, să reprezinte CLIENŢII în faţa instanţelor de judecată, acesta va încunoştiinţa 
de îndată Primarul comunei Cocora despre acest fapt.
                   4.7. Părţile convin ca prezentul contract să reprezinte titlu executoriu pentru încasarea 
onorariilor restante, urmând a se proceda la executarea silită fără somaţie şi fără acordarea vreunui 
termen de graţie.
                   4.8. Neplata onorariului în cuantumul şi termenele fixate potrivit art.2 din prezentul 
contract, dau dreptul la rezilierea pe deplin drept a prezentului contract.
                   4.9. Orice modificare a prezentului contract se poate efectua, cu acordul scris al ambelor 
părţi prin act adiţional.
                  4.10. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi interpretarea 
prezentului contract sunt supuse regulilor de drept comun în materie.

                    Încheiat la Cocora, azi_____________2017, în două exemplare originale, ambele părţi 
atestând că se află în posesia unui exemplar.

                CABINET  AVOCAT,                                     CONSILIUL LOCAL  COCORA
                                                                                                       COMUNA COCORA
       ____________________________                              PRIMĂRIA COMUNEI COCORA        
                                                                                             Prin Primar LEFTER SORIN-DĂNUŢ
 



                        ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                              
                                                                                                 

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I  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.1282/18.04.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.1269/14.04.20167 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.1316/20.04.2017  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 I  al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 793.474,11 lei, la cheltuieli 504.686,62 lei, cu un 
excedent de 288.787,49  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 28.781,40 lei, la cheltuieli 8.846,04 lei, cu un excedent de 
19.935,36 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,
                               BADEA  DUMITRU
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.17
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.04.2017


