
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 26.11.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.266 din 19.11.2018, la care participă 
11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,   
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar ca invitat participă   domnul 
Ghinea Ion-consilier impozite şi taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                     Domnul consilier Gogan Radu  -preşedintele de şedinţă, înainte de a 
prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 30.10.2018.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Gogan Radu - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea
de zi care este următoarea:
                    -proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 
anul 2019.
                    -proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului 
reprezentând cadouri acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa Cocora cu ocazia sărbătorilor Pomului de 
Crăciun pe anul 2018;
                      -proiect de hotărâre pentru aprobarea unei expertize tehnice la 
obiectivul de investiţii,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa";
                       -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 primar   pentru a 
prezenta expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pe anul 2019.
                     Domnul consilier Gogan Radu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care arată în cuvântul 
său că în ce priveşte impozitele şi taxele locale nu se respectă prevederile Codului 
Fiscal în sensul că impozitele şi taxele locale pentru anul 2019 trebuiau aprobate în 
luna aprilie 2018.De asemeni impozitele şi taxele locale pentru anul 2019 trebuiau 
indexate conform prevederilor codului fiscal.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pe anul 2019  şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi  1  vot împotrivă din partea
doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 



aprobarea contravalorii pachetului reperezentând cadouri acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa 
Cocora cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun pe anul 2018.
                     Domnul consilier Gogan Radu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei Petcu Victoria care propune să se acorde 
cadouri şi copiilor 0-3 ani din comuna noastră.
                     Domnul primar spune în cuvântul său că este de acord cu propunerea 
doamnei consilier Petcu Victoria.Propune ca din la acţiunea de identificare a copiilor
0-3 ani să participe şi din rândul domnilor consilieri , până la data când se vor 
cumpăra cadourile aceştia să vină cu tabele sub semnătură pentru a fi luate în calcul.
                     Propunerea a fost acceptată de domnii consilieri.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului
reperezentând cadouri acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa Cocora cu ocazia sărbătorilor Pomului de 
Crăciun pe anul 2018 şi este aprobat cu 11 voturi pentru. 
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii,,Amenajare parc existent 
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.
                      Domnul consilier Gogan Radu-preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă 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 aprobarea unei expertize tehnice 
la obiectivul de investiţii,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa'' şi este aprobat cu 11 voturi pentru.
                     Se trece la diverse şi se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria 
care se adresează domnului viceprimar cu rugămintea să acorde o mai mare atenţie 
curăţeniei la staţia de autobuz.
                      Domnul viceprimar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că se face curăţenie zilnic la staţia de autobuz.
                      În continuare domunl secretar informează domnii consilieri cu privire a
organizarea reţelei şcolare începând cu anulşcolar 2019-2020.Pentru aceasta 
trebuiesc înaintate din partea primarului şi din partea consiliului local adrese către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru emiterea avizelor conforme, avize care vor 
ulterior vor fi aprobate în şedinţă de consiliul local.
                      Consultaţi în această problemă consilierii au fost de acord cu 
demersurile necesare.
                      Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier  Gogan Radu -  preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
                    GOGAN   RADU                                    STANCIU CONSTANTIN


