
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 11.01.2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.2 din 08.01.2018, la care participă 
10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Lipseşte din motive obiective domnul consilier Mirea Ion.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei, 
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar ca invitat participă doamna 
Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                    Şedinţa este legal constituită şi îşi poate începe lucrările.
                    Domnul consilier Necula Valentin- preşedintele de şedinţă prezintă 
ordinea de zi care este următoarea:
                   -proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora;
                   -proiect de hotărâre privind utilizarea execedentului anilor precedenţi;
                   -proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor 
precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017;
                    -proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala 
Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ 
preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2018/2019.
                      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 secretar pentru a
prezenta raportul la proiectul de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora;
                    Domnul consilier Necula Valentin-preşedintele de şedinţă  consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier  Petcu Victoria care se referă la 
indemnizaţia consilierilor care se majorează ca urmare a majorării indemnizaţiei 
primarului de la 01.01.2018, atrăgând atenţia să nu se mai omită  şi majorarea 
indemnizaţiei de consilier local.
                     Nemafiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre   
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 



contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cocora  în forma prezentată şi este aprobat cu
10  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 utilizarea excedentului 
anilor precedenţi.
                    Domnul consilier Necula Valentin-preşedintele de şedinţă  consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se adresează 
domnului primar întrebând către ce obiective sunt repartizate sumele din excedent 
pentru secţiunea de dezvoltare.
                     Domnul primar spune că sumele din secţiunea de dezvoltare vor fi 
pentru continuarea proiectului de canalizare şi staţie de epurare, cofinanţare la 
proiectul de modernizare drumuri, construirea căminului cultural, amenajarea 
terenului de sport din incinta Şcolii Gimnaziale. 
                     Nemafiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind utilizarea excedentului anilor precedenţi în forma prezentată şi este aprobat 
cu 10 voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul doamnei 
Manea Valerica -inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind acoperirea 
definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a 
sursei A pentru anul 2017.
                      Domnul consilier Necula Valentin-preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                      Se dă cuvântul  doamnei Petcu Victoria care spune că la o şedinţă 
anterioară consiliul local a aprobat o sumă 71.000 lei pentru expertiză la canalizare 
dar uitându-se pe SEAP a observat că se fac studii TOPO şi nu pentru expertiză.
                      Domnul primar se adresează doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că nu a mai fost nevoie de expertiză, trebuie continuat proiectul pentru 
partea de comună unde nu există proiect şi de aceea trebuie studiu TOPO.Dacă 
vreţi explicaţii amănunţite după şedinţă vă vom explica pe documente.            
                      Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărârâre privind  acoperirea definitivă din 
excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru 
anul 2017 în forma prezentată şi este aprobat cu 10 voturi.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre 
privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu 
personalitate juridică cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial 
pentru anul şcolar 2018/2019.



                        Domnul consilier Necula Valentin-preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare 
pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică cu nivelurile de 
învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2018/2019  în forma 
prezentată  şi este aprobat cu 10 voturi.
                        Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier Necula Valentin -  preşedintele de şedinţă declară închise 
lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
             NECULA  VALENTIN                                 STANCIU CONSTANTIN



          ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA   COCORA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Cocora

             Primarul comunei Cocora, județul Ialomița,
             Având în vedere:
             -expunerea de motive a primarului nr.3964 din 21.12. 2017;
             -raportul comun al secretarului comunei și al compartimentului Contabilitate,
impozite și taxe nr. 4030 din  28.12.2017;
             -procesul – verbal înregistrat cu nr.3963 din 20.12.2017, încheiat cu ocazia
negocierii cu salariații primăriei a salariilor de bază începând cu data de 01.01.2018;
            -avizul  nr.____/_______2018 al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi
economico- financiare, protecţia mediului şi turism ;
           -avizul nr.____/______2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
           -avizul nr.____/______2018 al comisiei pentru învățământ, sănătate şi familie, ,
activități social – culturale ,culte, protecţia copilului, tineret şi sport;
          -prevederile art.1,  art.2, alin.  ( 1 ), art.  6 – 7, art.  10, alin. ( 1 ) – ( 4 ),
art.11,art.13, alin.( 1 ), art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din
Legea  –  cadru  nr.   153  /  2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
          -prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846 / 2017  pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 9 ), art. 45, alin. ( 2 ), lit. a) și art.115, alin
( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, propune Consilului local Cocora spre aprobare,
următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

             Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc coeficienții de
ierarhizare  pentru  funcțiile  publice  și  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr.
2.
            Art.2. ( 1 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2018:
a)-se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie",  utilizate în cadrul aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Cocora, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b)-se  stabilesc  salariile  de  bază  pentru  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei  Cocora,  conform  anexei  nr.  2,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre;



( 2 )Salariile de bază prevăzute în anexele nr.   1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie sunt
la gradaţia 0.
( 3 )Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în
muncă  se  determină  prin  majorarea  salariilor  de  bază  pentru  gradația  0,  potrivit
prevederilor art. 10, alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
( 4 ) Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime
în muncă la nivel maxim.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat  în  plată,  salariile  de  bază  ale  funcționarilor  publici  și  ale  personalului
contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de
specialitate  al  primarului  comunei  Cocora se  stabilesc  prin  dispoziția  primarului
comunei Cocora și se determină prin înmulţirea coeficienţilor stabiliți pentru fiecare
funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, cu salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariile lunare ale funcționarilor publici și ale personalului contractual
din  cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al
primarului comunei Cocora se vor stabili prin acte administrative individuale emise de
către primarul comunei Cocora, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. ( 4 ) și art. 25
din  Legea - cadru nr.  153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
           Art.5. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Cocora, secretarul comunei și inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cocora.
           Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor, autorităților și
instituțiilor interesate de către secretarul comunei Cocora.

                              INIŢIATOR  PROIECT                                      
                                         PRIMAR,                                                                                             
                        Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ 

                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                        Secretarul comunei Cocora,
                                                                                      STANCIU  CONSTANTIN

Nr.39
Astăzi, 29.12.2017



                          ROMÂNIA
                 JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

               Consiliul local al comunei Cocora, județul Ialomița,
               Având în vedere:
             -expunerea de motive a primarului nr.3964  din 21.12.   2017;
             -raportul comun al secretarului comunei și al compartimentului Contabilitate,
impozite și taxe nr.4030 din 28.12. 2017;
            -procesul – verbal înregistrat cu nr.3963 din 20.12.2017, încheiat cu ocazia
negocierii cu salariații primăriei a salariilor de bază începând cu data de 01.01.2018;
           -avizul nr.99/11.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
          -avizul nr.102/11.01.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
          -avizul nr.104/11.01.2018 al comisiei pentru învățământ, sănătate şi familie,
activități social – culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport;
          -prevederile art.1,  art.2, alin.  ( 1 ), art.  6 – 7, art.  10, alin. ( 1 ) – ( 4 ),
art.11,art.13, alin.( 1 ), art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII
cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din
Legea  –  cadru  nr.   153  /  2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
          -prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846 / 2017  pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 9 ), art. 45, alin. ( 2 ), lit. a) și art.115, alin
( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

             Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc coeficienții de
ierarhizare  pentru  funcțiile  publice  și  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr.1 și nr.2.
            Art.2. ( 1 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2018:
a)-se  stabilesc  salariile  de  bază  pentru  funcțiile  publice  din  cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei  Cocora,  conform  anexei  nr.  1,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre;
b)-se  stabilesc  salariile  de  bază  pentru  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei  Cocora,  conform  anexei  nr.  2,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre;



( 2 )Salariile de bază prevăzute în anexele nr.   1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie sunt
la gradaţia 0.
( 3 )Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în
muncă  se  determină  prin  majorarea  salariilor  de  bază  pentru  gradația  0,  potrivit
prevederilor art. 10, alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
( 4 ) Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime
în muncă la nivel maxim.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat  în  plată,  salariile  de  bază  ale  funcționarilor  publici  și  ale  personalului
contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de
specialitate  al  primarului  comunei  Cocora se  stabilesc  prin  dispoziția  primarului
comunei Cocora și se determină prin înmulţirea coeficienţilor stabiliți pentru fiecare
funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, cu salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariile lunare ale funcționarilor publici și ale personalului contractual
din  cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al
primarului comunei Cocora se vor stabili prin acte administrative individuale emise de
către primarul comunei Cocora, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. ( 4 ) și art. 25
din  Legea - cadru nr.  153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
           Art.5. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6.  Prevederile prezentei  hotărâri  vor fi  aduse la îndeplinire de către
primarul  comunei  Cocora,  secretarul  comunei  și  inspectorul(contabil)  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora.
           Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor, autorităților și
instituțiilor interesate de către secretarul comunei Cocora.

                    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                          NECULA VALENTIN       

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,      
                                                                                              Secretarul  comunei,          
                                                                                        STANCIU CONSTANTIN

Nr.1
Adoptată la COCORA
Astăzi, 11.01.2018



              Anexa nr.1 la H.C.L. nr.1/11.01.2018

SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din
fonduri publice,incepand cu data de 01.01.2018

Functia
publica

Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studi

i

Gradati
a

Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Secretar U.A.T. I S - 5700 3,00
Consilier/inspector/expert Superior S 0 3952 2,08
Consilier/inspector/expert principal S 0 3895 2,05
Consilier/inspector/expert asistent S 0 3800 2
Consilier/inspector/expert debutant S 0 3021 1,59

Referent Superior M 0 3591 1,89
Referent principal M 0 3401 1,79
Referent asistent M 0 3249 1,71
Referent debutant M 0 2565 1,35

                             PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   
                                   NECULA VALENTIN

                      Contrasemnează,
               Secretarul comunei,

                                                                                                        STANCIU CONSTANTIN

                                                                    



Anexa nr.2 la H.C.L. nr.1/11.01.2018

SALARIILE DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA
Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din

fonduri publice,incepand cu data de 01.01.2018
Personal contractual Gradul/treapta

profesionala
Nivel
studi

i

Gradati
a

Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor

contabil,arhitect,referent de
specialitate,inspector

casier(bibliotecar)

I S 0 3515 1,85

Muncitor calificat I M,G 0 2660 1,40
    Muncitor necalificat I M,G 0 2242 1,18

           Guard M,G 0 2242 1,18
                                                                              

                 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                        NECULA VALENTIN

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                      STANCIU CONSTANTIN



           ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr.3964/21.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"  din aparatul de
specialitate al primarului comunei Cocora

    Subsemnatul,  Lefter  Sorin-Dănuţ,  primar al  comunei Cocora,  in temeiul
prevederilor art.1, art.2, alin. ( 1 ), art. 6 – 7, art. 10, alin. ( 1 ) – ( 4 ), art.11,art.13,
alin.( 1 ), art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII cap. I lit. A
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din Legea – cadru
nr.   153  /  2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  a
prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, supun spre aprobare Consiliului Local al
comunei Cocora  proiectul  de hotarare   privind stabilirea  salariilor  de  baza pentru
functiile publice si contractuale,  din cadrul familiei ocupaționale “ Administrație ”,
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, începând cu
data de 1 ianuarie 2018.
              Avand in vedere: 
- faptul ca Legea - cadrul nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice,  dispune urmatoarele : 

-indemnizatia  lunara  pentru  functia  de  viceprimar,  incepand  cu  data  de  1
ianuarie 2018, se determina, in conformitate cu art. 13, alin (1)  si art. 38 alin .(3)  lit.
f) din Legea 153/2017, respectiv prin inmultirea coeficientului din anexa  nr. IX la lege
( coeficient 3) cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare . 
- începând cu data de 1 ianuarie 2018 salariul de baza minim brut pe tara garantat in
plata va fi de 1900 lei, conform HG nr. 846/2017 pentru stabilirea  salariului  de baza
minim brut pe  tara garantat in plata;
-conform prevederilor OUG nr. 79 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227 /  2015 privind  Codul  Fiscal,  începând cu  1  ianuarie  2018 plata  contribuțiilor
sociale se transferă de la angajator la angajat; 
- conform prevederilor art.11, pentru functionarii  publici si personalul contractual din
cadrul  familiei ocupationale  “ Administratie “   din aparatul propriu  din primarii si
consilii locale, salariile de baza se stabilesc prin hotararea consiliului local in urma
consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz,  a
reperezentantilor salariatilor;
- prevederile art. 38, alin.( 3 ), lit. e) din Legea – cadru nr. 153 / 2017, conform cărora
de la data de 01.01.2018, prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului
prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;
- stabilirea salariilor lunare potrivit alin (1) se realizeaza de  de catre ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art.25, privind limitarea sporurilor, compensatiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor  si a altor drepturi . 
- nivelul veniturilor salariale se stabileste in conditiile prevazute la alin (1)  si (3)  fara
a depasi  nivelul indemnizatiei  lunare a functiei de viceprimar, exclusiv majorarile
prevazute la  art.  16 alin .(2),  cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in



bugetele  de venituri si cheltuieli. Pentru toate celelalte functii, salariile de baza  ( si
coeficientii  aferenti  )   sunt  stabilite  /  stabiliti  sub  nivelul  indemnizatiei   lunare  a
functiei  de  viceprimar,  respectiv  sub  nivelul  coeficientului  aferent  functiei  de
viceprimar .
                 Propun spre aprobare consilului local, proiectul de hotărâre privind
stabilirea salariilor  de bază pentru funcționarii  publici  și  personalul  contractual  din
cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie " din aparatul de specialitate al primarului
comunei Cocora, începând cu data de 01.01.2018, împreună cu anexele care fac parte
din prezentul proiect de hotărâre.
                 Salariile de bază prevăzute în anexele nr.    1 și nr. 2 pentru funcţiile de
execuţie sunt la gradaţia 0.
                 Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime
în muncă se determină prin majorarea salariilor  de bază pentru gradația 0,  potrivit
prevederilor art. 10, alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
                   Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de
vechime în muncă la nivel maxim.
                  În prealabil,  în conformitate cu prevederile art. 11, alin. ( 1 ) din Legea nr.
153 / 2017 și ale art.VII, alin. ( 4 ) din OUG nr. 82 / 2017, s-a inițiat procedura de
negociere colectivă a salariile de bază brute propuse prin prezentul proiect de hotărâre,
toți angajații primăriei fiind de acord cu aceste propuneri, conform procesului – verbal
înregistrat cu nr. 3963 din 20.12.2017.

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ



         ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
Nr.4038/28.12.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"
din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora, începând cu data de
01.01.2018

                      Prin aplicarea prevederilor Legii – cadru nr. 153 / 2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, gestionarea sistemului de salarizare
a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de
credite.
                      Conform prevederilor art. 11 din Legea – cadru nr. 153 / 2017 “ (1)
Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi
din  serviciile  publice  din  subordinea  acestora,  salariile  de  bază  se  stabilesc  prin
hotărâre  a  consiliului  local,  a  consiliului  judeţean  sau  a  Consiliului  General  al
Municipiului  Bucureşti,  după  caz,  în  urma  consultării  organizaţiei  sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2)  Nomenclatorul  funcţiilor  necesare  desfăşurării  activităţilor  specifice  fiecărei
instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt
prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3),
fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a
indemnizaţiei  lunare  a  vicepreşedintelui  consiliului  judeţean,  sau,  după  caz,  a
viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună,
oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului
Bucureşti,  exclusiv  majorările  prevăzute  la  art.  16  alin.  (2),  cu  încadrarea  în
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. “

       Pentru functia de viceprimar indemnizatia lunara stabilita, in conformitate
cu art.13 ,alin(1)si art.38, alin (3), lit f) din Legea - cadru,nr. 153 din 28 iunie 2017,
respectiv prin inmultirea coeficientului din anexa IX cu salariul de baza minim brut pe
tara in vigoare. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 salariul de baza minim brut pe tara
garantat  in  plata  va  fi  de  1900  lei,  conform  HG  nr.  846/2017  pentru  stabilirea
salariului  de baza minim brut pe  tara garantat in plata iar coeficientul prevazut pentru
functia de viceprimar  este 3  rezultand indemnizatia de 5700 lei.
                   Pentru toate celelalte functii, salariile de baza  ( si coeficientii aferenti )
sunt stabilite sub nivelul  indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, respectiv sub
nivelul coeficientului aferent functiei de viceprimar .
                Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii și grade/trepte.
                    Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate 



publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia aferenta  transei de vechime in
munca este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază la nivel maxim ( art. 10, alin
(2) , art. 19, alin (2)
In conformitate cu  art.10 , alin (4)   - Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care
se  acordă  cele  5  gradaţii,  precum  şi  cotele  procentuale  corespunzătoare  acestora,
calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi
incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
prevăzut  în  anexele  la  prezenta  lege  cu  cota  procentuală  de  7,5%,  rezultând  noul
salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
Conform prevederilor OUG nr. 79 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227 /  2015 privind  Codul  Fiscal,  începând cu  1  ianuarie  2018 plata  contribuțiilor
sociale se transferă de la angajator la angajat; 
           Având în vedere cele mai sus menționate, proiectul de hotărâre respectă
prevederile legale, fiind necesară și oportună aprobarea acestuia așa cum a fost propus.

              SECRETAR,                                                    INSPECTOR(CONTABIL),
     STANCIU CONSTANTIN                                            MANEA VALERICA



               ROMÂNIA
      JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI COCORA
NR.3963 din 20.12.2017

PROCES – VERBAL

                        Încheiat astăzi, 20.12.2017, la sediul Primăriei comunei Cocora, cu
ocazia realizării procedurii de consultare și negociere colectivă cu salariații Primăriei
comunei Cocora, funcționari publici și personal contractual, a salariile de bază brute,
diferentiate pe funcții, grade / trepte, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.
153  /  2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  prevederile
art.VII din OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79 /2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, salarii
care se vor stabili începând cu data de 1 ianuarie 2018.
La ședință participă domnul Lefter Sorin-Dănuţ,  primarul comunei,  domnul Andrei
Corneliu-Constantin,viceprimarul comunei și toți salariații Primăriei comunei Cocora:
Stanciu Constantin – secretar comună, Manea Valerica – inspector superior, Ghinea
Ion  -consilier  superior,  Vlad  Vasilica  –  inspector  asistent,  Petcu  Amina-Viorela  –
referent principal,  Avrămiţă Ionel – referent asistent ,  Filip Emilia-Ligia – referent
asistent,  Avrămiţă  Paraschiva-  consilier  bibliotecar,  Strîmbeanu  Dorina-guard,
Paraschiv  Mircea,  muncitor,  Strîmbeanu  Vasile,  muncitor,  Călin  Silviu-Valentin,
muncitor,  Oaie  Valeriu  Muncitor,  Ghinea  Laurenţiu,  muncitor,  David-Stanciu
Anişoara – asistent personal și Stănescu Mariana-Mirela – asistent personal.
Angajatorul pune la dispoziția angajaților următoarele:
-situația salariilor de bază brute actuale și propunerea pentru salariile brute viitoare;
Propunea domnului primar constă în:
1.- majorarea salariilor de bază brute,  începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru
funcționarii  publici  și  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie"  din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora, având în
vedere faptul că, în conformitate cu HG nr. 846 / 2017, salariul minim brut pe țară
crește, începând cu 01.01.2018, de la 1450 lei la 1900 lei.
Salariile  de  bază brute  propuse  rezultă  prin  înmulţirea  coeficienţilor  de  ierarhizare
propuși cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată de la 01.01.2018.
2.-pentru salariații încadrați pe funcții din alte anexe ale Legii – cadru nr. 153 / 2017
(  altele  decât  familia  ocupațională  Administrație  ),  respectiv  asistenții  personali  ai
persoanelor cu handicap grav, salariilor de bază se majorează cu 25% faţă de nivelul
acordat pentru luna decembrie 2017, conform prevederilor art. 38, alin. 3, lit. a din
Legea – cadru nr. 153 / 2017.
Având în vedere:
-  prevederile  art.  11  din  Legea  –  cadru  nr.  153  /  2017,  conform cărora  “  Pentru
funcţionarii  publici  şi  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi
din  serviciile  publice  din  subordinea  acestora,  salariile  de  bază  se  stabilesc  prin
hotărâre  a  consiliului  local,  a  consiliului  judeţean  sau  a  Consiliului  General  al
Municipiului  Bucureşti,  după  caz,  în  urma  consultării  organizaţiei  sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor;
- prevederile art. 38, alin.( 3 ), lit. e) din Legea – cadru nr. 153 / 2017, conform cărora
de la data de 01.01.2018, prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului
prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;



-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79 / 2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, conform cărora, începând cu
data de 01.01.2018, plata contribuțiilor sociale se transferă de la angajator la angajat; 
-prevederile  art.  VII  din Ordonanța  de  Urgență a Guvernului  nr.  82 /  2017 pentru
modificarea și completarea unor acte normative -pentru punerea in aplicare a OUG
79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.
-prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară  garantat  în plată,  conform cărora,  începând de la  data  de 01.01.2018,
salariul minim brut garantat în plată va fi de 1900 lei.

În urma analizării grilelor prezentate, toți angajații Primăriei comunei Cocora sunt de
acord cu cele prezentate și prin urmare, părțile ( angajatorul și angajații ) au convenit,
de comun acord, stabilirea de la 01.01.2018 a următoarelor salarii de bază brute:

I.  SALARIILE  DE  BAZĂ  ALE  FUNCȚIONARILOR  PUBLICI  DIN  CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA:

Functia
publica

Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studi

i

Gradati
a

Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Secretar U.A.T. I S - 5700 3
Consilier/inspector/expert Superior S 0 3952 2,08
Consilier/inspector/expert principal S 0 3895 2,05
Consilier/inspector/expert asistent S 0 3800 2
Consilier/inspector/expert debutant S 0 3021 1,59

Referent Superior M 0 3591 1,89
Referent principal M 0 3401 1,79
Referent asistent M 0 3249 1,71
Referent debutant M 0 2565 1,35

**Notă: 1.Salariile de bază sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea
salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10, alin. ( 4 ) – ( 6 ) din Legea nr. 153 / 2017.
1.Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
2.Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o
majorare a salariului de bază, stabilit conform anexei, cu 10% -- art.15 din Legea nr.153/2017. 
3. Salariul de bază rezultă prin înmulţirea coeficienţilor din anexă cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată
şi se modifică corespunzător acestuia.



II.  SALARIILE  DE  BAZĂ  ALE  PERSONALULUI  CONTRACTUAL  DIN
CADRUL  APARATULUI  DE  SPECIALITATE  AL  PRIMARULUI  COMUNEI
COCORA

Personal contractual Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studi

i

Gradati
a

Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor

contabil,arhitect,referent de
specialitate,inspector

casier(bibliotecar)

I S 0 3515 1,85

Muncitor calificat I M,G 0 2660 1,40
           Muncitor necalificat I M,G 0 2242 1,18
           Guard M,G 0 2242 1,18
*Notă:  1.Salariile  de  bază  sunt  pentru  gradația  0.  Salariile  de  bază  pentru  gradațiile  1  –  5  se
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10, alin. ( 4 )
– ( 6 ) din Legea nr. 153 / 2017.
2.Salariile  de  bază  stabilite  pentru  funcţiile  prevăzute  la  gradul  IA  sau  treapta  IA,  potrivit  nivelului  studiilor  se
utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei.
3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de
o majorare a salariului de bază, stabilit conform anexei, cu 10%.
4. Salariul de bază rezultă prin înmulţirea coeficienţilor din anexă cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi se
modifică corespunzător acestuia.

b) Pentru salariații încadrați pe funcții din alte anexe ale Legii – cadru nr. 153 / 2017
(  altele  decât  familia  ocupațională  Administrație  ),  respectiv  asistenții  personali  ai
persoanelor cu handicap grav, salariilor de bază se majorează cu 25% faţă de nivelul
acordat pentru luna decembrie 2017, conform prevederilor art. 38, alin. 3, lit. a din
Legea – cadru nr. 153 / 2017.

Prezentul proces – verbal s-a încheiat astăzi, 20.12.2017.

         PRIMAR,                                                                      VICEPRIMAR,
LEFTER SORIN-DĂNUŢ                           ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

Angajați: 

Stanciu Constantin – secretar comună

Manea Valerica – inspector principal 

Ghinea Ion -consilier superior

 Vlad Vasilica – inspector asistent 

Petcu Amina-Viorela – referent principal



Avrămiţă Ionel – referent asistent

 Filip Emilia-Ligia – referent asistent

 Avrămiţa Paraschiva-consilier(bibliotecar)

 Strîmbeanu Dorina-guard

 Paraschiv Mircea-muncitor

 Strîmbeanu Vasile-muncitor

 Călin Silviu-Valentin-muncitor

 Oaie Valeriu– muncitor,

 Ghinea Laurenţiu – muncitor,

  David Stanciu Anişoara – asistent personal, 

   Stănescu Mariana Mirela– asistent personal,



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.4058/29.12.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici

şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

Incheiat astazi , 29.12.2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, am procedat azi data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  la 
sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul 
Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la 
sediul institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.99 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici

şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului 
şi turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 11.01.2018, a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a continuţului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 11.01.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.102 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici
şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 11.01.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului
de specialitate al primarului  comunei Cocora.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 11.01.2017
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.104 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici
si personaalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 11.01.2018, 
a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
,,Administraţie''  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 11.01.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.20/04.01.2018 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.21/04.01.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -adresa nr. 22/11.01.2018 a Şcolii Gimnaziale Cocora;
                            -raportul de avizare nr.100 din 11.01.2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" 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 utilizarea sumei de 150.000,00  lei, din excedentul anilor 
precedenţi pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare ai Sursei A.
                             Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 390.641,06 lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai  Sursei A, ca diferenţă pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
                             Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 119.503,31 lei reprezentând excedentul 
anilor precedenţi ai sursei E pentru finanţarea secţiunii de funcţionare. 
                             Art.4.Se aprobă utilizarea sumei de 18.204,00 reprezentând excedentul anilor 
precedenţi ai sursei E-Şcoala Gimnazială Cocora pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare.                    
                             Art.5.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.6.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                   NECULA  VALENTIN

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.2
Adoptată  la COCORA
Astăzi, 11.01.2018



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1), lit. ,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                           -expunerea de motive nr.20/04.01.2018 a primarul comunei Cocora;
                           -raportul nr.21/04.01.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                           -adresa nr.22/11.01.2018 a Şcolii Gimnaziale Cocora;
                            -raportul de avizare nr.___din _________2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                             Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 150.000,00  lei din excedentul anilor 
precedenţi pentru acoperirea cheltuielilor  secţiunii de funcţionare ai sursei A.
                             Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 390.641,06 lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai  Sursei A, ca diferenţă pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare. 
                             Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 119.503,31 lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
                             Art.4.Se aprobă utilizarea sumei de 18.204,00 lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi ai sursei E-Şcoala Gimnazială Cocora  pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 
funcţionare.
                             Art.5.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.6.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                    INIŢIATOR  PROIECT, 
                               PRIMAR,
                     Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.1
Astăzi, 04.01.2017



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.22/04.01.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind utilizarea excedentului

anilor precedenţi

Incheiat astazi 04.ianuarie 2018
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind utilizarea excedentului anilor 
precedenţi,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, 
judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,
Nr.20/04.01.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi

                                   În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' si ,,c'' din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, execedentul
anual al  bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni , după 
efectuarea regularizărilor , se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în baza 
hotărârilor autorităţilor deliberative după cum urmează:
                                  - ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
                                  -pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite  din decalajele între
veniturile şi cheltuielilor secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare ăn anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În ce priveşte instituţia  noastră la Sursa A avem ca excedent al anilor 
precedenţi suma de 540.641,06 lei sumă pe care propun să  utilizăm  suma de 150.000 lei ca sursă 
de finanţare a secţiunii de funcţionare iar diferenţa de 390.641,06 lei ca sursa de finanţare a 
secţiunii de dezvoltare.
                                  La sursa E avem ca excedent  al anilor precedenţi suma de 119.503,31 lei, 
sumă pe care propun să o utilizăm pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
                                   La Şcoala Gimnazială Cocora, excedentul anilor precedenţi ai sursei E în 
sumă de 18.204 lei se propune a se utiliza pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.100  din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului 

anilor precedenţi

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.01.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind utilizarea excedentului anilor precedenţi.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                             

                                      

Emis astazi, 11.01.2018
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea art.2 dinHotărârea Consiliului Local nr.2

din 09.01.2017, referitoare la utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.2927/15.09.2017 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.2926/15.09.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.2947 din 19.09.2017 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" 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 modifică şi se completează art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.2 
din 09.01.2017, care va avea următorul cuprins:
                                       Se aprobă utilizarea sumei de 114.935,68 lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai  Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare după cum urmează:
                                         96.035,68 lei - pentru Comuna Cocora;
                                         18.900,00 lei - pentru Şcoala Gimnazială Cocora.                  
                             Art.2.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin
Nr.30
Adoptată  la COCORA
Astăzi,____________2017



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local

nr.2 din 09.01.2017, referitoare la  utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1), lit. ,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                           -expunerea de motive nr.2927/15.09.2017 a primarului comunei Cocora;
                           -raportul nr.2926/15.09.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.___din _________2016 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                             Art.1.Se modifică şi se completează art.2 din Hotărâre Consiliului Local nr.2 din 
09.01.2017, care va avea următorul cuprins:
                                      Se aprobă utilizarea sumei de 114.935,68  lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare după cum urmează:
                                       96.035,68 lei - pentru Comuna Cocora;
                                       18.900,00 lei - pentru Şcoala Gimnazială Cocora.
                             Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                    INIŢIATOR  PROIECT, 
                               PRIMAR,
                     Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.25
Astăzi, 15.09.2017



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2928/15.09.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea 

Consiliului Local nr.2 din 09.01.2017 referitoare la utilizarea excedentului anilor precedenţi
 

Incheiat astazi 15 septembrie 2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind modificarea şi completarea art.2 din 
Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 09.01.2017, referitoare la utilizarea excedentului anilor 
precedenţi,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, 
judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,
Nr.2927/15.09.2017

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.2 din 09.01.2017 referitoare la utilizarea excedentului anilor precedenţi

                                   În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' si ,,c'' din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, execedentul
anual al  bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni , după 
efectuarea regularizărilor , se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în baza 
hotărârilor autorităţilor deliberative după cum urmează:
                                  - ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
                                  -pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite  din decalajele între
veniturile şi cheltuielilor secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare ăn anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În ce priveşte instituţia  noastră la Sursa A avem ca excedent al anilor 
precedenţi suma de 192.972,26 lei sumă pe care propun să  utilizăm ca sursă de finanţare a 
secţiunii de dezvoltare.
                                  La sursa E avem ca excedent  al anilor precedenţi suma de 114.935,68 lei, 
sumă pe care propun să o utilizăm pentru finanţarea secţiunii de funcţionare, astfel:
                                   96.035,68 lei -pentru Comuna Cocora;
                                   18.900,00 lei- pentru Şcoala Gimnazială Cocora.
                                  În consecinţă propun Consiliului Local Cocora spre aprobare modificarea şi 
completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 09.01.2017, prin defalcarea sumei de 
114.935,68 lei- excedentul sursei E pe cele două instituţii susmenţionate.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2947 din 19.09.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local nr.2 din 09.01.2017, referitoare la  utilizarea excedentului anilor precedenţi

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.09.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 
09.01.2017, referitoare la utilizarea excedentului anilor precedenţi.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                             

                                     

Emis astazi, 19.09.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă din execedentul anilor precedenţi

a deficitului secţiunii de funcţionare  a sursei A pentru anul 2017

                               Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                               Având în vedere:
                               -prevederile  pct.5.13.3. lit.,,b’’  din Normele  metodologice privind încheierea 
exercitiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.3244 din 
19.12.2017.
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.24/04.01.2018 a primarului comunei Cocora;
                                -raportul nr.25/04.01.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.101/11.01.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                                În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată  ulterior,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                                Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul anilor precedenţi a 
deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A,  pentru anul 2017 în  suma de 66.989,76  lei.
                                Art.2.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 
primarul comunei Cocora şi compartimentul contabilitate, care va fi comunicată prin grija 
secretarului comunei.

                                    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                          NECULA  VALENTIN

                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                           Secretarul comunei,
                                                                                                                           Stanciu  Constantin

Nr.3
Adoptată la COCORA
Astăzi , 11.01.2018



                         ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
                  COMUNA COCORA
                            PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind acoperirea definitivă din execedentul anilor precedenţi

a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017

                               Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                               Având în vedere:
                               -prevederile  pct.5.13.3., lit.,,b’’ din Normele  metodologice privind încheierea 
exercitiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.3244 din 
19.12.2017.
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.24/04.01.2018 a primarului comunei Cocora;
                                -raportul nr.25/04.01.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.____/__________2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                                În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
Consiliului local spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T ĂR Â R E

                                Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul anilor precedenţi  a 
deficitului sectiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017 în sumă de 66.989,76  lei.
                                Art.2.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 
primarul comunei Cocora şi compartimentul contabilitate, care va fi comunicată prin grija 
secretarului  comunei.

                                    INIŢIATOR PROIECT,
                                          PRIMAR,
                                    Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu  Constantin

Nr.2
Astazi, 04.01.2018 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.26/04.01.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind acoperirea definitivă din excedentul

anilor precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017

Incheiat astazi 04.ianuarie 2018 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul 
anilor precedenţi  a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017, la sediul 
institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,
Nr.24/04.01.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor 
precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017

                                   În conformitate cu  prevederile pct.5.13.3, lit.,,b''  din Normele metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobare prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr.3244 din 19.12.2017 în situaţia în care secţiunea de funcţionare sau secţiunea de dezvoltare 
înregistrează deficiţ, consiliiile locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre a  consiliului  
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare sau 
dezvoltare, după caz .
                                   În baza hotărârii consiliului local, Trezoreria înregistrează operaţiunea de 
acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective pe bază de notă contabilă.
                                    Având în vedere cele menţionate mai sus propun ca deficitul secţiunii de 
funcţionare a sursei A în sumă de 66.989,76 lei să fie acoperit definitiv din excedentul anilor 
precedenţi.
                                   
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.101 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul

anilor precedenţi a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei A pentru anul 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.01.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de 
funcţionare a sursei A  pentru anul 2017.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                             

                                      

Emis astazi, 11.01.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind  organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu
 personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial

pentru anul şcolar 2018/2019

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.19 alin.(4)  şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei 
Naţionale;
                       -adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.15812/15813/15.12.2017.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.27/04.01.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de avizare nr.103/11.01.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.105/11.01.2018 al comisiei pentru invăţământ, sanatate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(6), lit.,,a'', pct.1 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T ĂR Ă Ş T E:

                          Art.1.Se aprobă organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, 
unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial, pentru 
anul şcolar 2018/2019.
                          Art.2.Primarul comunei Cocora şi Directorul Şcolii Gimnaziale Cocora vor aduce 
la îndeplinire prezenta hotărâre.
                          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Gimnaziale Cocora, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,  Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                                 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                                       NECULA  VALENTIN
  
                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr. 4
Adoptată la COCORA
Astăzi, 11.01.2018



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala  Gimnazială Cocora, unitate cu
 personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial

pentru anul şcolar 2018/2019

                       Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.19 alin.(4)  şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei 
Naţionale;
                       -adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa  nr.15812/15813/15.12.2017.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.27/04.01.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de avizare nr.____/__________2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.____/________2018 al comisiei pentru invăţământ, sanatate 
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(6), lit.,,a'', pct.1 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                          Art.1.Se aprobă organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala  Gimnazială Cocora, 
unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, pentru 
anul şcolar 2018/2019.
                          Art.2.Primarul comunei Cocora şi Directorul Şcolii Gimnaziale Cocora vor aduce 
la îndeplinire prezenta hotărâre.
                          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Gimnaziale Cocora, Inspectoratului
Şcolar Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului
de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                                      INIŢIATOR PROIECT,
                                                 PRIMAR,
                                      Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.3
Astăzi,04.01.2018



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.27/04.01.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială
Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial 

pentru anul şcolar 2018/2019

                  În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-
Legea Educatiei Nationale, autorităţile publice locale aprobă organizarea şi funcţionarea structurii 
de învăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale în baza avizelor conforme emise 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
                  In urma adresei primite de  la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, în luna decembrie 
2017, am comunicat  că nu sunt modificări  în anul şcolar 2018/2019 în ce priveşte organizarea si 
funcţionarea Şcolii Gimnaziale Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, faţă de anul şcolar 2017/2018 .
                  Urmare adreselor Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.15812/15813/15.12.2017  
şi înregistrate la instituţia noastră sub nr.4000/4001/27.12.2017, este necesar să adoptăm o hotărâre
privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2018/2019 urmând ca după adoptare să înaintăm o 
copie Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa.
                  Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora spre dezbatere în vederea
aprobării a proiectului de hotărâre privind organizarea  reţelei şcolare  pentru  Şcoala  Gimnazială 
Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial 
pentru anul şcolar 2018/2019.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Dănuţ



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.28/04.01.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala

Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,
primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2018/2019

Incheiat astăzi 04.01.2018 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  pentru 
Şcoala  Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial,pentru anul şcolar 2018/2019,  la sediul instituţiei, în 
vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.103 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2018/2019

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.01.2018 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu 
personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul 
şcolar 2018/2019.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
              BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                                    CÎRJAN SAVU________________________
                                                                                    NECULA VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE_____________________

Emis astazi, 11.01.2018
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.105 din 11.01.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2018/2019

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.01.2018, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială 
Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi 
gimnazial, pentru anul şcolar 2018/2019.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU_________________________
                                                                               TOADER  VASILE______________________
                                                                               VLAD  DOREL__________________________
                                                                               MIREA  ION____________________________

Emis astazi, 11.01.2018
La Cocora


