
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 TOADER VASILE, care va conduce şedinţele Consiliului local COCORA 
şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                          TOADER VASILE

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                 Secretar al comunei
                                                                                                  Stanciu Constantin

Nr.1
Adoptata la Cocora
Astazi, 09.01.2017



ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.44/04.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.20/04.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.60 din 09.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" 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 utilizarea sumei de 192.972,26  lei, reprezentând excedentului 
anilor precedenţi ai Sursei A, ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare.
                             Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 114.935,68 lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai  Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.                    
                             Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       TOADER  VASILE

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.2
Adoptată  la COCORA
Astăzi, 09.01.2017



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă din execedentul anilor precedenţi

a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016

                               Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                               Având în vedere:
                               -prevederile  pct.5.13.3. lit.,,b’’, 10.4.2.lit.,,e'',  din Normele  metodologice 
privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr.2890 din 21 decembrie 2016.
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.45/04.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                                -raportul nr.42/04.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.61/09.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                                În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată  ulterior,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                                Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul anilor precedenţi a 
deficitului secţiunii de dezvoltare a sursei A,  pentru anul 2016 în  suma de 373.362,40 lei.
                                Art.2.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 
primarul comunei Cocora şi compartimentul contabilitate, care va fi comunicată prin grija 
secretarului comunei.

                                    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                         TOADER  VASILE

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                           Secretarul comunei,
                                                                                                                           Stanciu  Constantin

Nr.3
Adoptată la COCORA
Astăzi , 09.01.2017



ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL  LOCAL COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29 din 15.12.2016 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

                    Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
                    - 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 Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative;
                    -prevederile art.6 alin/.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare;
                    -adresa nr.18329/27.12.2016 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.73/09.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                    -referatul nr.74/09.01.2017 al secretarului comunei;
                    -raportul de avizare nr.144/19.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                    -raportul de avizare nr.147/19.01.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.150/19.01.2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia mediului, 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 Hotărârea consiliului local nr.29 din 15.12.2016, privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
                      Art.2.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                      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.

                    PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                           TOADER  VASILE
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI,
                                                                                                             Stanciu Constantin
Nr.4
Adoptată la Cocora
Astăzi, 26.01.2017



COMUNA COCORA                                                             Anexă la H.C.L. nr.4/26.01.2017           
JUDEŢUL IALOMIŢA

TABLOUL 
cuprinzand valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora,precum si

amenzile stabilite pentru anul fiscal 2017

                                                                VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat pe suprafata construita , desfasurata , la cladiri in cazul persoanelor fizice pe anul 2017

 Art.457. alin 2.                                   LEI RON

Tipul cladirii
Valoarea impozabila 

- lei/mp/an -
Cu instalatii de apa
Canalizare electrice,
Incalzire   (conditii

cumulative )

Fara instalatii
de apa

canalizare
electrice,
Incalzire

0 1 2
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, cu

pereti din caramida arsa, piatra naturala sau din
alte materiale asemanatoare;

1.000 600

2. Cladiri  cu  pereti  din  lemn,  caramida  nearsa,
valatuci,  paianta  ,sipci  saui  alte  materiale
asemanatoare

300 200

3. Constructii anexe corpului principal al unei 
cladirii avand peretii din beton, caramida 
arsasau alte materiale asemanatoare :

200 175

4. Constructii anexe corpului principal al unei 
cladirii avand  peretii din lemn, caramida nearsa,
paianta, valatuci si alte materiale asemanatoare.

125 75

5. Pentru locuinte situate la subsol sau la mansarda Valoarea reprezinta 75%din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

6. Pentru spatiile cu alta destinatie,situate in 
subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

                                                                                                                           
 COEFICIENTI

 de corectie la valoarea impozabila a cladirii
Art.457 alin 6

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU
CONSTRUCTII

Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului/taxei corespunzatoare rangului IV
lei/ha

IV V

A 900 Nu este cazul

. In cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,15%  asupra valorii impozabile a 
cladirii;.

- In cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 asupra valorii cladirii;

I M P O Z I T U L
pe terenurile situate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Art.465 alin.(4)

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Zona Impozit fara
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

Impozit cu
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

1 Arabil A 28 31
2 Pasuni A 21 23
3 Fanete A 21 23
4 Vii A 46 51
5 Livezi A 53 58
6 Paduri  si  alte  terenuri  cu  vegetatie

forestiera
A 28 31

7 Terenuri cu ape A 15 17
8 Drumuri si cai ferate A X X
9 Terenuri neproductive A X X

Coeficientii de corectie la stabilirea impozitului pe teren
Art.465 alin 5

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul



I M P O Z I T U L
pentru terenurile amplasate in extravilan

Art.465 alin(7)
Nr.
Crt.

      Categoria de folosinta Zona Impozit fara
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

Impozit cu
aplicarea coef. de

corectie de 1,1
lei/ha

1 Teren cu constructii A 31 34
2 Teren arabil A 50 55
3 Finete A 28 31

4 Pasune A 28 31

5 Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la
nr.crt.5.1

A 55 61

5,1 Vie pana la intrarea pe rod A 0 0
6 Livada pe rod,alta decat cea prevazuta 

la nr.crt 6.1
A 56 62

6,1 Livada pana la intrarea pe rod A 0 0
7 Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie

forestiera cu exceptia celui prevazut la
nr.crt.7.1

A 16 18

7,1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protectie

A 0 0

8
Teren  cu  apa,altul  decat  cel  cu
amenajari piscicole

A 6 7

8,1 Teren cu amenajari piscicole A 34 37

9 Drumuri si cai ferate A X X

10 Teren neptroductiv A X X

T A X A
asupra mijloacelor de transport

Art. 470 alin.(2) Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/200 cmc sau 
fracţiune

din aceasta
Anul 2017

I. Vehicule înmatriculate(lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta

1.
 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si  autoturisme cu capacitate
 cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv   

8

2. Motociclete, tricicluri,  şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cmc

 9

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc 
inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc 
inclusiv

72

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2.601 cmc  şi 3.000 cmc  
inclusiv

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290
7. Autobuze, autocare, microbuze 24
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată

de până la 12 tone, inclusiv
30

9. Tractoare înmatriculate 18



Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm 3

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc 3
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 5
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an
Art. 470 alin.(7) Remorci semiremorci sau rulote

      a)Pana la 1 tona, 
b)Intre 1 – 3 tone, inclusiv,
c)Intre 3 – 5 tone, inclusiv,
d)Peste 5 tone.
Pentru atase taxa anuala se stab.la nivelul a 50% din taxa datorata 
pentru motociclete,motorete si scutere.

9
34
52
64

Art. 470 alin.(6)Combinatii de autvehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata (in tone) Impozitul,in lei,pentru

vehiculele angajate exclusiv
in eperatiunile de transport

intern
Vehicul cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau

echivalent
recunoscut

Vehicul cu
alt sistem de

suspensie

1. Autovehicule cu 2 +1 axe si cu masa:
a) Masa nu mai putin de 12 t, dar nu mai 
mult de 14 t

0 0

b) Masa nu mai putin de 14 t, dar nu mai 
mult de 16 t

0 0

c) Masa nu mai putin de 16 t, dar nu mai 
mult de 18 t

0 60

d) Masa nu mai putin de 18 t, dar nu mai 
mult de 20 t

60 137

e) Masa nu mai putin de 20 t, dar nu mai 
mult de 22 t

137 320

f)  Masa nu mai putin de 22 t, dar nu mai 
mult de 23 t

320 414

g) Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

414 747

h)  Masa nu mai putin de 25t, dar nu mai 
mult de 28 t

747 1310

2. Autovehicule cu 2+2 axe 
a) Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

128 299

b)Masa nu mai putin de 25 t, dar nu mai 
mult de 26 t

299 491

c) Masa nu mai putin de 26 t, dar nu mai 
mult de 28 t

491 721

d)Masa nu mai putin de  28 t, dar nu mai 
mult de 29 t

721 871

e) Masa nu mai putin de  29 t,dar nu mai 871 1429



mult de 31t
f) Masa nu mai putin de  31t dar nu mai mult
de 33 t

1429 1984

g) Masa nu mai putin de  33t dar nu mai 
mult de 36 t

1984 3012

h) Masa nu mai putin de 36t, dar nu mai 
mult de 38 t

1984 3012

3. Autovehicule cu 2+3 axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

1579 2197

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

2197 2986

4. Autovehicule cu 3+2axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

1395 1937

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

1937 2679

c) Masa nu mai putin de 40 t, dar nu mai 
mult de 44 t

2679 3963

5. Autovehicule cu 3+3 axe 
a) Masa nu mai putin de 36 t, dar nu mai 
mult de 38 t

794 960

b)Masa nu mai putin de 38 t, dar nu mai 
mult de 40 t

960 1434

c) Masa nu mai putin de 40 t, dar nu mai 
mult de 44 t

1434 2283

Art.  470  alin.(5)autovehiculele  de  transport  marfa  cu  masa  totala
maxima autorizata de peste
 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata (in tone)

Impozitul,in lei,pentru
vehiculele angajate exclusiv
in eperatiunile de transport

intern
Vehicul cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau

echivalent
recunoscut

Vehicul cu
alt sistem de

suspensie

1. vehicule cu 2 axe 
a)  Masa nu mai putin de 12 t, dar nu mai 
mult de 13 t

0 133

b)  Masa nu mai putin de 13 t, dar nu mai 
mult de 14 t

133 367

c)  Masa nu mai putin de 14 t, dar nu mai 
mult de 15 t 

367 517

d)  Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai 
mult de 18 t

517 1169

2.Vehicule cu 3 axe:
a)  Masa nu mai putin de 15 t, dar nu mai 
mult de 17 t

133 231

b)  Masa nu mai putin de 17 t, dar nu mai 
mult de 19 t

231 474



c)  Masa nu mai putin de 19 t, dar nu mai 
mult de 21 t

474 615

d)  Masa nu mai putin de 21 t, dar nu nai 
mult de 23t

615 947

e)  Masa nu mai putin de 23 t dar nu mai 
mult de 25t

947 1472

f)  Masa nu mai putin de 25t,sar nu mai mult
de 26 t

947 1472

3.vehicule cu 4 axe si cu masa:
a)  Masa nu mai putin de 23 t, dar nu mai 
mult de 25 t

615 623

b)  Masa nu mai putin de 25 t,dar nu mai 
mult de 27 t

623 973

c)  Masa nu mai putin de 27t, dar nu mai 
mult de 29 t

973 1545

d)  Masa nu mai putin de 29 t, dar nu mai 
mult de 31 t 

1545 2291

e)  Masa nu mai putin de 31 t, dar nu mai 
mult de 32 t

1545 2291

T A X A
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Felul certificatului, avizului si autorizatiei eliberate Taxa stabilita pentru
Anul 2017
- lei/mp -

Art.474 alin(1) Certificat de urbanism 
     a) pana la 150 mp 3
     b) pana la 25o mp 3,5
     c) pana la 500 mp 4,5
     d) pana la 750 mp 6
     e) pana la 1000 mp 7
     f) peste 1000 mp 7+0,01   leu/mp pentru fiecare mp

care depaseste 1000 mp

Acestor valori li s-au aplicat procentul de 50 % valabil pentru mediul rural

Art.474  alin(10).  Autorizarea  de  foraje  si  escavari  necesare
studiilor geotehnice de exploatari de cariera. Balastiere, sonde de
gaze si petrol si alte exploatari, pentru fiecare mp

15 lei

Art.474  alin(14).Autorizarea  constructiilor\  cu  caracter
provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe
caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor
si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor, pentru fiecare
mp

8 lei mp

Art.474  alin(15).  Autorizatiile  pentru  lucrari  de  racorduri  si
bransamente  la  retele  de apa.  Canalizare,  gaze termice,  energie
electrica si telefonie, de fiecare instalatie si spargere strazi

13 lei

Art.474 alin(16).  Certificat nomenclatura stradala si adresa 9 lei
Art.475  alin(3).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 
desfasurarea  unei activitati economice  

2.000 lei pana la 500 mp
4.000 lei peste 500 mp

Art.475 alin(1).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

20 lei

Art.486 alin(1).  Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte  asemenea planuri de fiecare mp .                                    

32



Art.475 alin(2). Taxa pentru eliberarea atestastului de producator
                              

80

T A X A
pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Art. 478 alin.(2)
Denumirea taxei Taxa stabilita pentru anul 2017

- lei/mp/an sau fractiune de mp -
   a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitatea economica

32

   b) in cazul orcarui alt panou, afisaj   sau structura     de afisaj 
pentru reclama si publicitatea

23

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE
Art. 481 alin.(2)

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Impozitul stabilit pentru anul
2017

- 
a) in cazul spectacolului de teatru ,balet,opera 
,operetta,sau alta manifestare artistic

2 %

b) in cazul altei manifestari decat cea de la pct 1` 5 %

ALTE  TAXE  LOCALE
art 486

Denumirea taxei Taxa stabilita
Pentru anul 2017

-lei-
Pentru echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala,cum sunt:tractoarele 
neinmatriculate,combine,cositori si alte utilaje tractate  (VEHICULE 
LENTE)

50

Taxa pentru utilizarea  temporara a locurilor publice 15
Taxa inchiriere camin cultural pentru nunti si botezuri 300
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 500
Taxă preluare gunoi 4 lei/lună/pers. fizică

50 lei/lună soc.comerciale
100 lei/lună inst.publice

Taxa pentru gunoi stradal 4.000 lei/lună

SANCŢIUNI
               

Contraventie Amenzi stabilite

- lei -
Art. 493 alin(2) lit.  a  -depunere peste termen a declaratiilor de impunere pe
cladiri,teren si a taxei pe mijloacele de transport
         alin(3)lit.  (b,c,d)  nedepunerea declaratiilor  de impunere,instrainarea
cladirilor,terenurilor  si  mijloacelor  de  transport  fara  a  achita  in  prealabil
impozitele  si  taxele  datorate,refuzul  de  a  furniza  informatii  sau  documente
solicitate in termenul prevazut de lege catre institutiile abilitate

100

400

Art.  493   alin  (4)Incalcarea  normetor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea,



vanzarea,  evidenta  si  gestionarea,dupa  caz,  a  abonamentelor  si  a  bileteloe  de
intrare la spectacol 700

Art.  493 alin (5) In cazul persoanelor juridice,limitele amenzilor prevazute la
alin (3) si (4) se majoreaza cu 300 %
             - contraventia prevazuta la alin (3) lit a) 
            - contraventiile prevazute la alin (3) lit b,c,d
            - contravenţiile prevăzute la alin.(4)
            -contravenţiile prevăzute la alin.(4^1)

400
1.600
2.800
4.000

Art.493 alin.4^1  În cazul necomunicării informaţiilor şi documentelor de natura
celor prevăzute la art.494 alin(12) în termen de cel mult 15 zile  lucrătoare de la
data primirii solicitării

1.000

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                      TOADER  VASILE                                                                         Secretar al comunei,
                                                                                                                                Stanciu Constantin



                 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2017

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.82/10.01.2017 a primarului comunei;
                       -raportul nr.83/10.01.2017 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.148/19.01.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       -raportul de avizare nr.151/19.01.2017  al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.45 alin.(1) 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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2017, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                                 TOADER  VASILE            

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

                                                                                                           
Nr.5
Adoptată la Cocora
Astăzi, 26.01.2017



         CONSILIUL LOCAL COCORA                    ANEXA nr.1  la H.C.L. nr.5/26..01.2017       
               JUDETUL IALOMITA

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI  DE INTERES LOCAL
PENTRU EFECTUAREA ORELOR DE MUNCA DE CATRE 

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, PE ANUL 2017

LUNA IANUARIE 2017
     
       *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserici, terenuri de sport, parc, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente;
      *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei, primariei si caminului cultural astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;

LUNA FEBRUARIE 2017

  *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserici, terenuri de sport, parc, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente;
   *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc necesare
incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei, primariei si caminului cultural astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;
*Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,

parc.
*Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locurile special amenajate;

LUNA MARTIE 2017
 
  *Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale (greblat, adunat resturi vegetale, toaletat arbori 
si arbusti, curatirea santurilor si a rigolelor de scurgere a apelor pluviale);
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public , depozitare in locuri special amenajate;

LUNA APRILIE 2017
  
  *Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei, a 
caminului cultural, a parcului prin plantare de arbori si arbusti;
  *Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, primarie, arbori si borduri;
  *Varuit pomi drumuri comunala;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, targ 
comunal, etc.;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;



LUNA MAI 2017

  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale si transportarea acestora in 
locuri special amenajate;
  *Tuns gazon la baza sportiva.
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA IUNIE 2017

   *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, teren 
de sport, izlazuri (adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Igienizarea şi salubrizarea  platformei de gunoi si a zonelor adiacente.

LUNA IULIE 2017

   *Executat lucrari edilitar gospodaresti – udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri vii, arbusti;
  *Intretinut spatiile verzi din localitate;
  *Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul publice, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA AUGUST 2017

  *Executat lucrari de intretinere la Scoala Gimnazială Cocora si Gradinita (varuit, vopsit);
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, teren 
de sport, izlazuri (adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);

LUNA SEPTEMBRIE 2017

  *Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scoala si gradinita din comuna in vederea 
inceperii noului an scolar;
  *Descarcarea, taierea si depozitarea lemnelor necesare incalzirii scolii, gradinitei, primariei si 
caminului cultural;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
*Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;

LUNA OCTOMBRIE 2017 

  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Verificarea si remedierea defectiunilor la sobele cu acumulare de caldura si a cosurilor de 
fum(primarie, camin cultural);
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;



LUNA NOIEMBRIE 2017

  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public;

LUNA DECEMBRIE 2017

  *Indepartat zapada din zona institutiilor publice(primarie, scoala, gradinita, posta, dispensar, 
politie, cimitire) persoane varstnice dependente, precum si aleile pietonale;
  * Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a domeniului public si a cladirilor apartinand 
institutiilor publice;
  *Actiuni diverse specifice sezonului  de iarna (spart lemne, curatat funingine, indepartarea 
turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice);

                    PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                           TOADER  VASILE                                                                  SECRETAR,
                                                                                                                          Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2017

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:
                -prevederile art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare;
                -prevederile art.13 lit.,,a'' dinLegea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
                -prevederile art.6 din Metodologia de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007;
                -expunerea de motive nr.94/13.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                -raportul nr.95/13.01.2017 al viceprimarului comunei;
                -raportul de avizare nr.145/19.01.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.149/19.01.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.8 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, vu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 
                  Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora 
pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu '' al judeţului Ialomiţa şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului delegat al comunei Cocora.

                                    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                          TOADER  VASILE

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.6
Adoptată la COCORA
Astăzi, 26.01.2017



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.145 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire

 a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,pentru anul 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa pentru anul 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__________________________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi, 19.01.2017
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.149 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2017

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017, a luat în  discuţie 
proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de analiză ţi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Cocora pentru anul 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, republicată, 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 astazi, 19.01.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.94/13.01.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
comunei Cocora pentru anul 2017

                      Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este întocmit 
în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29.01.2007 pentru 
aprobarea Metodologiei  de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
                       Potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din Metodologia aprobată prin actul normativ menţionat, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul judeţean/al municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
aprobă de Consiliul judeţean/Consiliul general al municipiului Bucureşti respectiv de Consiliile 
locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
                        Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte şi se aprobă în termen de 
maxim 60 de zile  de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile  teritoriale din unitatea 
administrativ-teritorială, elaborată de Inspectoratul judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă şi se actualizează la începutul fiecărui an sau de câte ori apar alte riscuri decât cele 
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
                        Întocmirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe care îl propunem spre 
aprobare, respectă prevederile art.10  lit.,,d'' din Legea nr.481 din 08.11.2004 privind protecţia 
civilă, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile  art.4 alin.(1-4) din Legea  
nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva  incendiilor.
                       Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este  un 
document complex ce cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile identificate la 
nivelul comunei Cocora precum şi la modul de acţiune pentru minimizarea  şi înlăturarea efectelor 
acestora asupra comunităţii.
                        Scopul său este de a veni în sprijinul Consiliului judeţean şi al Comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă, al tuturor instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea  şi 
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, 
mediului şi a bunurilor  materiale din localităţile judeţului.
                        Având în vedere cele expuse, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care îl 
supunem spre aprobare Consiliului local al comunei Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



                         R O M Â N I A                                       N E S E C R E T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA                  Exemplar unic

                                                                               Anexă la Hotărârea nr.6 din 26.01.2017

P L A N U L
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A
RISCURILOR PE TERITORIUL

COMUNEI COCORA

                           - 2017 -



CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Sectiunea 1. DEFINITIA SCOPUL SI OBIECTIVELE SCHEMEI CU 
RISCURILE COMUNEI COCORA

Planul de analiza si acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, 
cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale, masurile,actiunile si resuresele necesare pentru managementul 
riscurilor respective.

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor

Responsabilitatile privind qanaliza si acoperirea riscurilor revin tuturor 
factorilor care, potrivit legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial:

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta ( cap.II – sectiunea 3, din 
regulamentul de organizare si unctionare a C.L.S.U.)

- Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta(formatiuni de asigurare a
actiunilor de interventie – art.10.1 din Regulamentul de Organizare si 
Funtionare a S.V.S.U.)

Scopurile PAAR  sunt acelea de a asigura cunoasterea, de catre toti 
factorii implicati, a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si
dupa aparitia unei situatii de urgenta, de creare a unui cadru unitar si coerent
de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii 
de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de urgenta, adecvat 
fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt :

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, 
prin evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori 
limitarea consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si
evaluarii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte 
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea
planurilor operative;



d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionarii situatiilor de urgenta.

Fata de importanta si complexitatea riscurilor contemporane si a 
efectelor negative ale acestora asupra populatiei, animalelor, bunurilor 
culturale si de patrimoniu este esential sa avem o viziune generala asupra 
riscurilor existente, a metodelor si mijloacelor de perevenire si interventie la 
dispozitie.

Schema cu riscurile teritoriale se elaboreaza in scopul identificarii si 
evaluarii tipurilor de riscuri specifice comunei Cocora, pentru stabilirea 
masurilor in domeniul prevenirii producerilor situatiilor de urgenta si 
asigurarea unei interventii graduale si credibile a structurilor de interventie pe
tipuri de riscuri.

CAPITOLUL II – Caracteristicile unitatii administrativ – teritoriale
Sectiunea 2.1 Aspecte administrative

       Comuna Cocora nu are sate apartinatoare.

Sectiunea 2.2 Asezare geografica si relief

Comuna Cocora se situeaza la 45 Km fata de orasul Urziceni si la 45 
Km de orasul Slobozia. Comuna se invecineaza cu orasul Cazanesti si 
comuna Munteni Buzau la sud, la nord cu comuna Padina(judetul Buzau) la 
est cu comuna Reviga si la vest cu comuna Colelia.

Sectiunea 2.3 Caracteristici climatice

Comuna are un climat temperat continental cu nuante excesive, 
specifice Baraganului caracteristice fiind verile cu temperaturi ridicate si cu 
lungi perioade de seceta si ierni geroase. Media precipitatiilor anuale este 
foarte scazuta intre 400-500 l/mp, repartizate neuniform pe an calendaristic. 
Vanturile care bat in zona sunt vanturi neregulate: Crivatul din N, Austrul din 
S si mai rar Baltaretul din E, Munteanul din V. Temperatura medie anuala 
este 10.5 – 11 grade. Iarna se inregistreaza multe viscole, care troienesc 
zapada in sate si pe drumurile de acces mai ales cu orientare E-V.

Sectiunea 2.4 Reteaua hidrigrafica

In zona orientului local nu exista ape curgatoare. In zona amintita se 
afla apa subteran potabila in fantani la adancimi accesibile 8-8,5 m, atat cu 
zona vetrei satului cat si pe mosia satului. Pe teritoriul satului, pe firul vaii 
amintite se afla un lac cu adancimi diferite. El se afla in proprietatea primariei
si este inchiriat unor intreprinzatori particulari pentru pescuit.



Sectiunea 2.5 Populatie
Situatia numarului populatiei la recensamantul din anul 2011 a fost 

urmatoarea :
TOTAL LOCUITORI 1832

Toti locuitorii sunt de nationalitate romana si din datele culese de la 
biserica Cocora toti locuitorii sunt crestini – ortodoxi

Sectiunea 2.6 Caii de transport/acces

D.J. 305 URZICENI – COCORA – REVIGA – SLOBOZIA – asfalt
D.J. 102 H COCORA – CAZANESTI – SLOBOZIA – asfalt
D.J.203 E COCORA – PADINA(jud. Buzau) – pietruit

Sectiunea 2.7 Dezvoltare economica

Urmarind structura actuala a fortei de munca locale se poate vedea 
clar care este ponderea ramurilor economiei comunei, agricultura pe primul 
plan apoi industria si comertul.

AGRICULTURA

Specific zonei localitatii noastre o pondere mare o reprezinta 
agricultura , 90% din persoanele apte de munca desfasurandu-si activitatea 
in domeniul agricol. Printre culturile specifice localitatii noastre putem 
mentiona cultura de porumb, grau, floarea soarelui, rapita, soia si alte culturi 
furajere folosite in hrana animalelor mai ales in gospodariile porpii. Terenurile
au un potential ridicat privind productia agricola care se poate obtine la 
culturile de camp, singura problema care se ridica ar fi in perioadele 
secetoase.

Suprafetele de culturi de primavara afectate de seceta  in anul 
2015

Cultura Suprafata
Afectata

               din care Pierderi
 - lei -Total Partial

Porumb - - - -
Fl.soarelui - - - -
Soia - - - -
Total - - - -



Productii medii la principalele culturi in ani 2015-2016

Cultura            Productia medie kg/ha Dinamica
2015/2016 %2015 2016

Grau,secara 4600 5500 >1,20
Orz,orzoaica 2000 2700 >1,35
Rapita 2000 2800 >1,40
Fl.soarelui 2000 3000 > 1,50
Fasole 2000 1500 <0,75
Porumb 5000 6000 >1,20
Cartofi
Legume

Activitatea din horticultura

- suprafata de vita de vie cultivata este de -  70 ha

ZOOTEHNIA

Efectivele de animale la sfarsitul anilor 2015 si 2016 se prezinta astfel :
Specia       2015

    capete
      2016
     capete

Dinamica
      (%)
2015/2016

Bovine 486 546 > 1,12
Ovine          2978          3432 > 1,15
Porcine 889 930 > 1,05
Pasari          5000          5191 > 1,04

TRANSPORTURI(Autovehicule inscrise in circulatie)

CATEGORIA              2015                 2016
Vehicule total               238 211
Vehicule transport marfuri                 15                16
Vehicule transport calatori
               autobuze
               microbuze
               autoturisme               181 161

Alte vehicule
        motociclete
        motoscutere                 42                34



COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Cultura
In ceea ce priveste cultura la nivel comunei Cocora functioneaza :
- un camin cultural
- 1 biblioteca comunala
- 1 biblioteca scolara in cadrul Scolii cu clasele I – VIII Cocora
In cadrul Caminului Cultural Cocora functioneaza grupul vocal 
barbatesc ,,Credinta” castigator a numeroase premii prin participarea 
sa la nenumarate editii ale Festivalului judeteande folclor ,,Zarzarica-
Zarzarea”

In comuna mai functioneaza si 2 cabinete medicale:
- 2 medici generalisti
- 3 asistente medicale

Retele de utilitati(apa)
Sistem centralizat alimentare cu apa  a comunei Cocora(4 puturi forate 

la adancimea de 110 m, bazin cu capacitate de 270 mc. La nivelul localitatii 
sunt 3 hidranti.

Locuri de adunare si cazare a sinistratilor

La nivelul localitatii sunt stabilite locuri de adunare si cazare a 
sinistratilor, de regula in zonele cu grad de pericol scazut, si care asigura 
nevoile de cazre, htanire, asigurare asistenta medicala, etc.

Locurile de adunare si cazare a populatiei sunt :
- la caminul cultural
- la scoala cu clasele I – VIII

CAPITOLUL III RISCURI GENERATOARE DE SITUATII DE 
URGENTA

Sectiunea 3.1 Analiza riscuri naturale

Fenomene meteorologice periculoase

Nu au fost inregistrate fenomene meteorologice extrem de periculoase
Pe teritoriul comunei Cocora.

Fenomenele meteorologice se produc cu preponderenta in perioada 
calda a anului, pe spatii destul de restranse. Se manifesta prin cer inorat, ploi
torentiale, descarcari electrice si intensificarea accentuata a vantului
Pagubele, constau in general, in crengi ale copacilor rupte, rareori copaci 
smulsi din radacina sau rupti. In functie de locul producerii pot fi afectate 
retele de alimentare cu energie electrica, telecomunicatii.



Inundatii – Nu au fost inregistrate pe teritoriul comunei Cocora.
Inzapeziri si inghet
Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si 

viscole care pot dura de la cateva ore la cateva zile, ingreunand functionarea
transportului si a telecomunicatiilor.
Pe teritoriul national sunt stabilite urmatoarele praguri critice pentru 
inzapezire :

- 40 cm strat de zapada nou depus ;
- 25 cm strat de zapada depus peste stratul vechi ;
Anual pe teritoriul comunei Cocora ninge circa 30 de zile. Ninsori frec-

vente se astern sub forma unui strat continuu de zapada cu precadere in 
lunile decembrie si ianuarie si se mentine pana in lunile februarie – martie.

Cele mai probabile cai de comunicatie care sunt afectate de inzapeziri 
sunt :

Reviga – Cocora(km 3)
Cocora-Colelia(km 3)
Seceta

Se pot produce in perioada calda a anului, dar pe arii restranse si nu 
produc pagube materiale insemnate.

Incendii de padure- pe raza localitatii noastre nu sunt zone 
impadurite.

Avalanse –  nu au fost consemnate pe teritoriul comunei Cocora

Sectiunea 3.2 Analiza riscului de incendiu
                                Pe parcursul anului 2016  nu au fost semnalate  incendii 
majore.

CAPITOLUL IV – Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1. Etapele de realizare a actiunilor

Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

a) alertarea si/sau alarmarea unitatilor si a subunitatilor pentru 
interventie(echipa transmisiuni alarmare)

b) informarea personalului de conducere asupra situatiei create (echipa
support logistic)

c) deplasarea la locul interventiei(echipa deblocare – salvare)
d) intrarea in actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea 

dispozitivului preliminar de interventie(echipa salvare – prim ajutor)
e) transmiterea dispozitiilor preliminare (CLSU)



f) recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de 
interventie(CLSU)

g) evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si 
bunurilor(echipele – salvare, sanitara, sanitar veterinara)

h) realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la 
situatia concreta(sef SVSU)

i) localizarea si limitarea efectivelor evenimentului/dezastrului(echipa 
de prevenire)

i) inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului (echipa
de prevenire)

j) regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii(CLSU)
k) stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au 

favorizat evolutia acestuia (sef SVSU)
l) intocmirea  procesului verbal de interventie si a raportului de 

interventie(sefSVSU)
m) retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii in locul de 

dislocare permanenta(CLSU)
n)informarea inspectorului general/inspectorului-sef/comandantului si a 

esalonului superior(CLSU)

Sectiunea 2 Faze de urgenta a actiunilor 

In functir de locul, natura, amploarea si evolutia evenimentului, 
interventiile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta sunt organizate 
astfel :

a) urgenta I – asigurata de garda/garzile de intervenitie a/ale subunitatii
in raionul/obiectivul afectat ;

b) urgenta a II a – asigurata de catre subunitatile inspectoratului 
judetean ;

c) urgenta a III a – asigurata de catre doua sau mai multe unitati 
limitrofe ;

d) urgenta a IV a – asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul 
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in 
cazul unor interventii de amploare si de lunga durata.

Sectiunea 3. Actiunile de protectie-interventie

Fortele de interventie specializate actioneaza conform domeniului lor 
de competenta, pentru :

a) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor 
materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, 
aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de prima necesitate ;

b) acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si 
participarea la evacuarea populatiei, institutiilor publice, institutiilor publice si 
operatorilor economici afectati ;



c) aplicarea masurilor privind ordinea si siguranta publica pe timpul 
producerii situatiei de urgenta specifice ;

d) dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele stabilite ca 
accesibile ;

e) diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si cladiri cu functiuni 
esentiale, a caror integritate pe durata cutremurilor este vitala pentru 
protectia populatiei : statiile de pompieri si sediile politiei, spitale si alte 
constructii aferente  serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie 
si de urgenta, cladirile institutiilor cu responsabilitate in gestionarea situatiilor 
de urgenta, in apararea si securitatea nationala, statiile de producere si 
distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte 
categori de cladiri mentionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta 
de diferite categorii, rezervoare de apa si statii de pompare esentiale pentru 
situatii de urgenta, cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante 
periculoase, precum si pentru cai de transport, cladiri pentru invatamant ;

f) limitarea proportiilor situatiei de urgenta specifice si inlaturarea 
efectelor acesteia cu mijlocele din dotare.

RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii 
activitatii de analiza si acoperire a riscurilor se realizeaza, potrivit 
reglementarilor in vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate de 
comitete.

LOGISTICA ACTIUNILOR

Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie in cazul producerii unei 
situatii de urgenta se stabilesteprin planurile de aparare specifice elaborate, 
potrivit legii, de catre autoritatile, institutiile publice, societatea civila si 
operatorii economici cu atributii in acest domeniu, conform regulamentelor 
privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de 
riscuri.

Fortele si  mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc si se 
pregatesc din timp si actioneaza conform sarcinilor stabilite prin planurile de 
aparare specifice.

Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica, de prevenire si 
gestionare a situatiei de urgenta specifice se asigura de catre autoritatile, 
institutiile si operatorii economici cu atributii in domeniu, in raport de 
raspunderi, masuri si resurse.

        PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                             Contrasemnează,
              TOADER VASILE                                        Secretarul comunei,
                                                                                    Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.95/13.01.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2017

                                Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, pentru anul 2017.
                                Potrivit art.36 alin.(6) lit.,,a'', pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local îndeplineşte 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, asigură potrivit competenţelor sale şi
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
situaţiile de urgenţă.
                                 De asemenea potrivit art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia 
civilă, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor 
neguvernamentale, se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei 
civile şi constăîn întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul 
de competenţă sau în domeniul de activitate.
                                Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabileşte la art.13 lit.,,a'', obligaţia Consiliului local de a aproba Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi de a stabili resursele necesare pentru aplicarea acestuia.
                                Precizăm că potrivit prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.132/2007, PLanul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte de către Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă corespunzător unităţii administrativ teritoriale.
                                 Aplicarea prezentului plan de analiză şi acoperire a riscurilor creează 
premisele unei intervenţii operative şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate 
subsumate nivelului de siguranţă al comunităţii locale.
                                Având în vedere că proiectul de hotărâre este în conformitate cu prevederile 
legale menţionate, propunem spre aprobare Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Cocora pentru anul 2017 în forma prezentată.

INTOCMIT,
Vicepreşedinte CLSU Cocora,

ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN



           ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T A R A R E
privind aprobarea  numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora

pentru anul 2017

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.11 la art.13 din Anexa la  Ordinul Ministrului 
Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.105 alin.(2) lit.,,d'' din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresa nr.47/16.01.2017 emisă de conducerea Şcolii Gimnaziale Cocora;
                       -expunerea de motive nr.115/17.01.2016 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.116/17.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.146/19.01.2017 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.152/19.01.2017 al comisiei pentru invatamant, sanatate si 
familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

                              Art.1.Se aproba acordarea unui numar de 20 burse de ajutor social, elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2017.
                              Art.2.Se aproba cuantumul  lunar al unei burse de ajutor social in suma de 50  
lei.
                              Art.3.Primarul si compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
                              Art.4.Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.

              PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
                     TOADER  VASILE   
                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.7
Adoptata la COCORA
Astazi, 26.01.2017
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