
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 30.10.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local Cocora, 
convocat prin dispoziţia primarului nr.254 din 25.10.2018, la care participă 10 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Lispeşte din motive obiective domnul consilier Cîrjan Savu.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,   domnul 
Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar ca invitat participă   domnul Avrămiţă Ionel-
referent cu probleme de urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                     Participă de asemeni din partea Bisericii ,,Sf.Ier.Nicolae" preotul paroh Filip
Alexandru-Marian şi preotul Petre Tudorel.
                     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 propus domnul consilier Gogan Radu 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 domnul  consilier Gogan Radu  a fost desemnat 
preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pe 
următoarele trei luni.
                     Domnul consilier Gogan Radu  este invitat la prezidiu pentru a prelua 
conducerea lucrărilor şedinţei.
                     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 19.09.2018.
                    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 aprobarea efectuării transportului gratuit al 
elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru 
consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare;
                    -proiect de hotărâre privind trecerea imobilului,,Local vechi Şcoala Cocora" 
din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării;
                      -proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de Cooperare privind 
organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al 
anului financiar 2018;
                      -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al 
anului 2018;
                      -proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 
lei Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae'' din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru începerea 
lucrărilor de construcţie a Capelei mortuare; 



                       -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 aprobarea efectuării 
transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea 
normativului pentru consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare.
                     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 solicită lămuriri în ce 
priveşte modul de stabilire a normativului de consum carburant al microbuzului şcolar. 
Va trebui stabilită o comisie pentru aprobarea consumului de carburant.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că în 
cartea tehnică a microbuzului este menţionat norma de consum a micobuzului la suta de 
kilometri.Vor fi cazuri în special în condiţii de iarnă când consumul normat se poate 
depăşi. În aceste condiţii vom stabili o comisie care va aproba acest consum lunar al 
microbuzului în baza foilor de parcurs întocmite de către şofer.
                     Domnul consilier Toader Vasile arată în cuvântul său că sunt primării care 
transportă elevi cu microbuzul şcolar la Slobozia.Aşa că nu este nici un impediment, dacă
consiliul local aprobă se poate efectua acest transport pentru elevii din comuna noastră la 
liceele din  Căzăneşti şi Rovine.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit al 
elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru 
consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare şi este aprobat cu 10 voturi 
pentru.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
Avrămiţă Ionel-referent cu probleme de urbanism în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului pentru a prezenta referatul de specialitate la proiectul de hotărâre  privind 
trecerea imobilului,,Local vechi Şcoala Cocora" din inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului public în inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării.
                     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 cere lămuriri în 
domnului secretar în legătură cu căminul cultural dacă a fost evidenţiat în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniul privat al comunei întrucât acest inventar nu a fost 
prezentat consiliului local.Domnul secretar prezintă acest înventar doamnei consilier 
Petcu Victoria.
                     Se dă cuvântul domnului consilier Toader Vasile care spune în cuvântul său 
că este un lucru bun dacă construim o grădiniţă nouă, lucru nou e lucru nou şi se ştie că o 
clădire nouă durează cel puţin 50 de ani.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului,,Local vechi Şcoala 
Cocora" din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării şi 
este aprobat cu 10 voturi pentru.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Acordului de
Cooperare privind organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern;
                      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 menţionează că nu 
sunt prea multe de spus la acest punct al ordinii de zi, atrage atenţia asupra prezentarării 
în şedinţele consiliului local a proceselor verbale încheiate în urma auditului efecţuat de 
inspectorii A.D.I.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare privind 
organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern şi este aprobat cu 10 voturi 
pentru.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi anume  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III al anului financiat 2018.
                     Domnul consilier Gogan Radu-preşedintele de şedinţă arată că materialele 
au fost analizate în cadrul sedinţelor de comisie şi consultă consiliul dacă sunt discuţii pe 
marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei Petcu Victoria şi se referă situaţia încasării 
veniturilor.La gunoi cheltuielile sunt mari însă veniturile sunt la pământ.
                     De asemeni sunt foarte multe impozite neîncasate.Se referă şi la colegii 
consilieri care au restanţe la impozite, nu dă nume, să achite o parte din indemnizaţiile de 
consiler local.Sunt contribuabili cu sume restante enorme.Trebuie făcut ceva în acest 
sens.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 
al anului financiar 2018 şi este aprobat cu 10 voturi pentru.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi  proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2018.
                      Domnul consilier Gogan Radu-preşedintele de şedinţă arată că materialele 
au fost dezbătute în cadru şedinţelor de comisie şi  consultă consiliul dacă sunt discuţii pe
marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei Petcu Victoria care se referă la lista de investiţii şi 
observă că au dispărut din listă sumele de la capitolul 74 -expertiza şi vizualizare 
canalizare şi cere lămuriri în acest sens.
                     De asemeni tot la capitolul 74 este prevăzută suma de 32.050 lei -extindere 
alimentare cu apă şi introducere canalizare-ce se întâmplă cu acestă sumă.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că nu a 
mai fost necesară expertiza şi vizualizarea de altfel nu s-a încheiat nici un contract în 
acest sens şi ca atare sumele  au fost  duse în altă parte unde a fost nevoie.
                     În ce priveşte extinderea alimentare cu apă şi introducere canalizare acest 
proiect merge înainte.
                      Doamna consilier Percu Victoria se referă la capitolul învăţământ secundar 
şi întreabă dacă cineva a verificat deconturile profesorilor.
                      Domnul primar spune că a fost o perioadă când deconturile profesorilor se 
aprobau prin hotărâre a consiliului local.Acum aceste deconturi sunt stabilite prin 
consiliul de administraţie a şcolii.
                     Nemaifiind alte  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 10 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 alocarea de la 
bugetul local a sumei de 25.000 lei Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae'' din comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa pentru începerea lucrărilor de construcţie a Capelei mortuare.
                     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 arată că dacă documenţia de 
justificare a sumelor acordate este corectă vine cu propunerea să se acorde bisericii chiar 
30.000 lei.
                     Aceeaşi propunere vine şi din partea domnului consilier Toader Vasile.
care propune de asemeni ca şi domnii consilieri să doneze din indemnizaţia de consilier o 
sumă pentru construirea acestei capele mortuare.
                     Domnul primar spune că suma de 25.000 lei a fost stabilită  în funcţie de 
bugetul actual în momentul de faţă nu sunt prevederi.Totuşi nu are nimic împotrivă să se 
aloce din bugetul local o sumă mai mare dar acest lucru se poate face pe viitor.
                     De asemeni menţionează că va trebui constituită o comisie pentru verificarea
în ce priveşte justificarea sumelor acordate bisericii şi propune ca din comisie să facă 
parte şi consilierii locali cu experienţă în acest sens şi se referă la domnul consilier Gogan
Radu, domnul consilier Badea Dumitru şi domnul consilier Vlad Dorel.
                     Domnul consilier Gogan Radu -preşedintele de şedinţă supune votului 
consiliului local dacă sunt de acord cu modificarea sumei de 25.000 lei la 30.000 lei.
                     Această propunere a fost respinsă 2 consilier locali au fost de acord cu suma 
de 30.000 lei iar 8 consilieri au fost de acord cu menţinerea sumei de 25.000 lei.             
                      De asemeni domnul consilier Gogan Radu consultă consiliul local dacă sunt
de acord cu nominalizările celor 3 consilieri locali să facă parte din comisia de verificare 
a justificării sumelor acordate bisericii, domnii consilieri au fost de acord cu această 
propunere.
                      Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune
spre aprobare proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 
lei Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae'' din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru începerea 
lucrărilor de construcţie a Capelei mortuare şi este aprobat cu 10 voturi pentru.
                     Se trece la diverse domnul consilier Gogan Radu se înscrie la cuvânt şi se 
referă la faptul că la Dispensarul uman Cocora există o sală de aşteptare pentru pacienţi în
vederea consultului medical.Această sală este neîncălzită, pe perioada de iarnă, pacienţii 
fie adulţi fie copii stau şi îngheaţă de frig ceea ce nu este normal.Se impune o sursă de 
căldură, o sobă pe acest hol.
                      O  altă problemă este la grădiniţa de copii unde nu există trotuar până la 
intrarea în clădire.
                      De asemeni în ce priveşte transportul copiilor la grădiniţă este bine că 
mămicile îşi însoţesc copiii dar în loc să stea copiii pe scaune stau mămicile iar copiii stau
în picioare ceea ce nu este normal.
                      Domnul primar spune că problema încălzirii holului de la dispensar se poate
rezolva.Numai că domnul doctor Rotaru a venit de multe ori la primărie şi orice doleanţă 
a avut noi am răspuns cu promptitudine.Rămâne să vină la primărie şi să ne punem de 
acord în această problemă.
                      Referitor la transportul copiilor cu microbuzul rămâne să analizăm si 
această problemă.De asemeni şi cu trotuarul de la grădiniţa de copii.   
                      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


