
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 17.07.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local Cocora, 
convocat prin dispoziţia primarului nr.127 din 11.07.2018, la care participă 10 
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.Lipseşte din motive obiective domnul 
consilier Gogan Radu.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar ca invitaţi participă doamna Manea
Valerica-inspector (contabil) , domnul Avrămiţă Ionel-referent asistent urbanism , 
domnul Ghinea Ion- consilier ITL şi doamna Filip Emilia-Ligia- referent asistent 
achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                     Întrucât au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă este 
necesară alegerea unui alt preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de consiliu 
local pentru următoarele trei luni.
                     Este propusă doamna consilier Petcu Victoria ca preşedinte de şedinţă 
pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pentru următoarele trei luni.
                     Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere   şi este 
aprobată cu unanimitate de voturi, astfel doamna  consilier Petcu Victoria  a fost 
desemnată preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local 
pe următoarele trei luni.
                     Doamna consilier Petcu Victoria  este invitată la prezidiu pentru a prelua 
conducerea lucrărilor şedinţei.
                     Doamna consilier Petcu Victoria  -preşedintele de şedinţă, înainte de a 
prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 12.06.2018.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Doamna consilier Petcu Victoria - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea
de zi care este următoarea:
                       -proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei ,,Actualizare Plan 
Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de 
Urbanism" aferent acestuia;
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după 
încheierea contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare 
drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa";
                       -proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul 
II al anului financiar 2018;
                       -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 
al anului 2018;
                       -diverse.
                       Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului  Avrămiţă Ionel-
referent cu probleme de urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului   
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 



,,Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a 
Regulamentului Local de Urbanism" aferent acestuia.
                    Doamna  consilier Petcu Victoria -preşedintele de şedinţă  consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Doamna consilier Petcu Victoria se adresează domnului Avrămiţă Ionel 
solicitând unele lămuriri în legătură cu terenul  din PUG  cu delimitările din partea de 
sud-est respectiv de la Constantin Marin limită izlaz, de asemeni care situaţia 
cimitirului nou şi ce  noutăţi prezintă PUG-ul actualizat faţă de cel din 2002.
                     Domnul Avrămiţă Ionel răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că zona Constantin Marin limită islaz este în intravilan, cimitirul nou este în 
extravilan iar noutăţi faţă de PUG-ul din 2002 sunt acelea că s-a mărit puţin suprafaţa 
din intravilan.            
                     Nemaifiind alte discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism" aferent acestuia şi 
este aprobat cu 10 voturi pentru.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul domnului 
Avrămiţă Ionel-referent cu probleme de urbanism în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică pentru 
obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa";
                     Doamna consilier Petcu Victoria -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul domnului consilier Toader Vasile care se referă la faptul 
că este posibil ca pe străzile care de vor asfalta să existe pomi, materiale depozitate de 
cetăţeni în faţa curţilor, trebuiesc luate măsuri în vederea îndepărtării acestor materiale
pentru ca asfaltul să nu iasă şerpuit.
                     Domnul primar se înscrie la cuvânt menţionând că  ne sepune problema, 
constructorul va respecta proiectul, proiect care este întocmit în baza unor măsurători 
şi sub nici o formă nu se va face rabat de la acestea.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" şi este 
aprobat cu 10 voturi pentru.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul doamenei 
Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul II al anului financiar 2018.
                        Se dă cuvântul domnului Ghinea Ion-consilier ITL pentru a prezenta 
situaţia veniturilor ţn cadrul execuţiei bugetare.
                        Doamna consilier Petcu Victoria -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                        Doamna Petcu Victoria cere lămuriri în legătură cu suma de 4.000 lei 
care s-a adăugat la programul informatic.
                        Doamna Filip Emilia Ligia referent asistent achiziţii publice răspunde 
doamnei consilier Petcu Victoria spunând că doamna Vlad Vasilica a solicitat un 
laptop şi pentru acest lucru a trebuit adăugată suma de 4.000 lei.



                        De asemeni doamna Petcu Victoria cere lămuriri în legătură cu suma de
85.000 lei care s-a luat de la cămin si s-a trecut la şcoală şi întreabă cum a fost posibil 
acest lucru şi cum s-a stabilit această sumă.
                        Doamna Filip Emilia-Ligia spune că această sumă este estimativă şi s-a
inspirat de pe SEAP.
                        Domnul primar spune că la cămin a fost alocată o sumă pentru 
amenajarea exterioară sumă care va avea o valoare mai mică şi de aceea s-a retras 
suma de 85.000 lei de la cămin.
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
spune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul II al anului 2018 şi este aprobat cu 10 voturi pentru.
                        Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul doamnei 
Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
pe trimestrul III al anului 2018.
                        Doamna consilier Petcu Victoria -preşedintele de şedinţă, consultă 
consiliul dscă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi,
                        Nemaifiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune
spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III
al anuluii 2018 şi este aprobaat cu 10 voturi pentru.
                        Se trece la diverse unde doamna consilier Petcu Victoria se înscrie la 
cuvânt spunând că în şedinţa din 12 iunie 2018 a prezentat o cerere prin care a solicitat
repunerea în drepturile avute înainte de anul 2009 şi anume concesionarea/închirierea 
suprafeţei de 432,64 m.p. precum şi concesionarea suprafeţei de 65,5 m.p. teren 
aferent apartamentului, până în prezent nu a primit nici un răspuns în acest sens.
                        A aşteptat poziţia colegilor consilieri însă aceştia nu s-au pronunţat în 
vreun un fel.
                        In continuare au loc discuţii pe marginea acestui subiect dar domnii 
consilieri nu au luat o poziţie clară, fiecare având opinii diferite.
                        În acest caz doamna consilier Petcu Victoria aşteaptă un răspuns din 
partea conducerii primăriei indiferent care va fi acela pentru a putea face următoarele 
demersuri în vederea intrării în legalitate cu acest teren pe care oricum îl foloseşte.
                        Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
doamna consilier Petcu Victoria -  preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
              PETCU  VICTORIA                                    STANCIU CONSTANTIN


