
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 27.12.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.306 din 18.11.2018, la care participă 
11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar 
ca invitaţi participă   domnul Ghinea Ion-consilier impozite şi taxe locale şi doamna 
Manea Valerica inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                    Domnul primar lipseşte din motive obiective de la această şedinţă fiind 
angrenat la o altă şedinţă, motiv pentru a-şi cere scuze pentru neparticipare. 
                     de asemeni doamna Filip Emilia Ligia referent cu probleme de achiziţii 
publice care era invitată să participe la această şedinţă nu poate participa din motive 
de sănătate.
                     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 26.11.2018.
                    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 modificarea HCL nr.41 din 26.11.2018 
referitoare la  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
                    -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul 
IV al anului financiar 2018;
                      -proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe trimestrul 
IV 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 Ghinea Ion 
inspector în cadrul compartimentului impozite şi taxe locale  pentru a prezenta 
raportul  la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.41 din 26.11.2018 
referitoare la 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.
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.41 din 26.11.2018 



referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019  şi este aprobat cu 
11 voturi.
                      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 aprobarea execuţiei 
bugetare pe trimestrul IV al anului financiar 2018.
                     Se dă cuvântul domnului Ghinea Ion-consilier impozite şi taxe locale în
cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta situaţia încasării 
veniturilor la finele anului 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 consilier Petcu Victoria care referindu-se la 
venituri se observă procentele mici ne neîncasare a veniturilor.De exemplu la gunoi 
faţă de 122.000 lei s-a încasat doar 63.000 lei şi întreabă care este motivul pentru 
care s-a încasat doar la jumătate taxa de gunoi.
                     De asemeni la impozitul pe teren doar 35% încasare, nu este posibil aşa 
ceva.Am zis aă facem comisii la care să participe şi consilierii locali şi să ne 
deplasăm în teren să încasăm  de la cetăţeni.Nu se merge în teren.Din această cauză 
procentul de încasare este mic.Sunt bătrâni care nu se pot deplasa la primărie pentru 
a-şi achita taxele.
                     Casierul are un rol important în acesată problemă.Trebuia să vină în 
faţa consiliului local şi să motiveze de ce s-a încasat atât de puţin.
                      Doamna consilier Petcu Victoria  propune ca la următoarea şedinţă să 
să prezinte o situaţie cu persoanele care refuză să plătească taxa de gunoi.
                      Domnul  Ghinea Ion-consilier impozite şi taxe locale în cadru 
aparatului de specialitate al primarului cere permisiunea să se înscrie la cuvânt 
spunând că începând de anul viitor, ca o măsură pentru îndreptarea acestei deficienţe
se va trece la executarea silită cu sechestru pe bunuri.Se angajează că nu va face 
rabat de la această acţiune indiferent cine va fi persoana în cauză.
                     Se vor parcuge nişte paşi, începând cu notificările.De fapt noi am am 
trimis notificări şi în trecut.
                     Domnul consilier David Stanciu Marian întrebă dacă în perioada când 
am trimis notificări era mai bine.
                     Domnul Ghinea Ion spune că da.Casierul are un rol important.
                     Casierul va trimite decizia de impunere, după 15 zile va trimite decizia 
accesorii, situaţia de plată plus titlu executoriu, după care se va trece la sechestru.
                     Domnul consilier Vlad  Dorel concuzionează că procentul mic de 
încasare a veniturilor se datorează faptului că nu se merge în teren dar asta nu 
înseamnă să punem în cârca casierului aceste neîncasări.
                     Fiecare funcţionar publică să-şi respecte fişa postului.Va trebui ca în 
anul 2019 fiecare funcţionar în baza unui grafic să vină în faţa consiliului local şi să-
şi  prezinte activitatea desfăşurată.
                    Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul IV al  anului financiar  2018 şi este aprobat cu 11 voturi.



                      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 IV al anului 2018.
                      Domnului secretar care în lipsa doamnei Filip Emilia Ligia referent 
achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul  
privind modificarea Listei de investiţii 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 consilier Petcu Victoria care spune că în urma 
studierii materialului prezentat nu a înţeles nimic din lista de investiţii prezentată.Se 
declară indignată de faptul că doamna Filip Emilia Ligia nu este la şedinţă înţelegând
că neparticiparea acesteia ori este o sfidare ori aceasta este capacitatea acesteia.
                     Sunt neclarităţi la cap.67 referitoare la studii- care sunt acelea ?.Să vină 
să ne răspundă.Nu îmi amintesc să fi aprobat proiect tehnic la podeţ canal care se 
găseşte în listă.Dă este ăn listă să se clarifice al cui este podeţul, să se facă adresă în 
fiecare lună la IELIF pentru a se clarifica în vederea includerii în inventarul 
comunei.
                       Propune ca începând cu luna ianuarie 2019 fiecare funcţionar să vină 
în faţa consiliului local să prezinte activitate.Fiecare  funcţionbar public să trateze cu
seriozitate activitatea.Tot la următoarea şedinţă să se prezinte listele cu copii care au 
primit cadouri de Crăciun.
                        Domnul consilier Toader Vasile se înscrie la cuvânt şi propune ca 
sedinţele de comisii să se facă în timpul programului iar în funcţie de ordinea de zi 
fiecare funcţionar să vină în faţa comisiei şi să susţină punctul de vedere în legătură 
cu proiectul de hotărâre respectiv.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe  
trimestrul IV al anului 2018 şi este aprobat cu 11 voturi.
                     La  punctul ,,diverse" nu sunt discuţii. 
                      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


