
                            ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                              
                                                                                                 

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul II  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.2280/17.07.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.2281/17.07.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
                -raportul de avizare nr.2460/20.07.2017  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 II  al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 1.313.464, 46  lei, la cheltuieli 1.094308,12 lei, cu un 
excedent de 219.159,34  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 42.820,46 lei, la cheltuieli 22.792,03 lei, cu un excedent 
de 20.028,43 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,
                 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.22
Adoptată la COCORA
Astăzi, 27.07.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                       
H O T Ă R Â R E

privind rectificarea   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 6487/06.07.2017 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.2283/17.07.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.2461/20.07.2017 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 III al anului 2017
ca urmare a influienţelor în plus la venituri cu suma de 7.000 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;
                                    - 100.000 lei - reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor din învăţământul preuniversitar de stat.
                       Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.020.230 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 3.213.202 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,
                      ANDREI CORNELIU CONSTANTIN
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin
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Adoptată la Cocora
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                 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora
 judeţul Ialomiţa

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.11 alin.(1) şi (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.2385/18.07.2017 a primarului comunei;
                       -raportul nr.2386/18.07.2017 al întocmit de secretarul comunei;
                       -raportul de avizare nr.2462/20.07.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                       -raportul de avizare nr.2464/20.07.2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       -raportul de avizare nr.2465/20.07.2017  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 salariile de bază pentru funcţionarii publici  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 1 iulie 2017 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                       Art.2. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 
1  iulie 2017 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                        
                      Art.3.Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
                       Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică  prin afişare pe site-
ul instituţiei prin grija secretarului comunei.

                     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN            

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin
                                                                                                         
Nr.24
Adoptată la Cocora
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 ROMÂNIA                                                                            ANEXA NR.1                            
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                la  Hotărârea Consiliului Local Cocora 
CONSILIUL LOCAL COCORA                                               Nr.24/27.07.2017
           

 SALARIILE DE BAZĂ
PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA
Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, începand cu data de 01.07.2017

                                                                                                  
Nr.
crt.

Funcţia
publică

Gradul/treapta
profesională

Nivel
studii

Gradaţia Salariul
de bază

-lei-

Coeficient
corespunzător

1. Secretar U.A.T. III S - 4350 3,00

2.

Consilier/inspector/expert superior S 0 3016 2,08
principal S 0 2973 2,05
asistent S 0 2900 2,00
debutant S 0 2306 1,59

3.

Referent superior M 0 2741 1,89
principal M 0 2596 1,79
asistent M 0 2480 1,71

debutant M 0 1958 1,35

                  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                             Contrasemnează,
            ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN                                Secretarul comunei Cocora,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN

      



 ROMÂNIA                                                                      ANEXA  NR.2
JUDEŢUL IALOMIŢA                                        la Hotărârea Consiliului Local Cocora
CONSILIUL LOCAL COCORA                                         Nr.24/27.07.2017
         

 
  SALARIILE DE BAZĂ

PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, începând cu data de 01.07.2017

                                                                                               
Nr.
crt.

Funcţia
publică

Gradul/treapta
profesională

Nivel
studii

Gradaţia Salariul
de bază

-lei-

Coeficient
corespunzător

1. Consilier, expert,inspector 
de specialitate, revizor 
contabil, arhitect, referent 
de specialitate, inspector 
casier(bibliotecar)

II S 0 2538 1,75

2. Muncitor calificat   I M 0 2030 1,40
3. Muncitor necalificat I G 0 1711 1,18
4. Guard G 0 1711 1,18

                         PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,                                          Contrasemnează,
                  ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN                           Secretarul comunei Cocora
                                                                                                           STANCIU  CONSTANTIN 



                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL COCORA

HOTĂRÂRE
privind  stabilirea indemnizaţiei  de şedinţă pentru consilierii locali

                Consiliul  local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa
                  Având în vedere:
                  -prevederile  art. 40 din Legea cadru nr. 153/ 2017  privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice;
                  -prevederile Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali;
                  -Regulamentul de organizarea şi funcţionare al Consiliului local Cocora aprobat prin HCL 
nr. 7/28.07.2016; 
                  -H.C.L nr. 12 din   30 martie 2017  prin care s-a  aprobat bugetul local al comunei Cocora 
pentru anul 2017.
                  Examinând:
                  -expunerea de motive nr.2418/19.07.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                  -raportul nr.2419/19.07.2017 al secretarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  -avizul nr.2463/20.07.2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
protecţia mediului şi turism.

                   În  temeiul prevederilor  art. 36, alin (4), lit. a), art. 45, alin. 2, lit. a) si 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 (1)  Se aprobă  indemnizaţia  de şedinţǎ pentru membrii Consiliului Local Cocora 
care participǎ la şedintele ordinare ale  Consiliului local în  cuantum de  5%  din indemnizaţia primarului  
comunei Cocora stabilitǎ pentru luna iulie 2017 .

                         (2)  Se aprobă  indemnizaţia  de şedinţǎ pentru membrii Consiliului Local Cocora 
care participǎ la şedintele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local în  cuantum de  5%  din 
indemnizaţia primarului  comunei Cocora stabilitǎ pentru luna iulie 2017 .

                Art. 2 (1) Numǎrul maxim de şedinte pentru care se  poate face plata indemnizaţiei   este  
de o şedintǎ ordinarǎ  de consiliu  şi o şedinţǎ  a comisiei de specialitate  pe lunǎ. 
                                      (2) Sumele necesare  plǎţii indemnizaţiilor de şedintǎ se asigurǎ  din bugetul local al 
comunei Cocora. 

               Art. 3 Compartimentul  financiar contabil va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotǎrâri. 
                Art. 4 Prezenta hotărâre va fi  comunicatǎ persoanelor interesate  şi va adusǎ la cunoştinţǎ  
publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei şi  publicare pe site-ul propriu al instituţiei prin grija secretarului 
comunei.

         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,  
   ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN    

                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                                      Secretarul comunei,

                                                                                                               Stanciu Constantin
     

Nr.25 
Adoptatã la  Cocora
Astãzi, 27.07.2017


