
           ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  COMUNA  COCORA 
              PRIMAR, 
                                                                                     

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pentru anul 2018

 Primarul comunei  Cocora, judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

-prevederile  art.107 alin.(2),  lit.,,b" din Legea nr.188/1999,  reactualizată,   privind Statutul
Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată
şi completată de O.U.G. nr.58/2014;
             -prevederile Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
             -prevederile H.C.L. nr.1/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
              -adresa nr.6849/16.05.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa prin care se
stabileşte numărul maxim  de posturi actualizat pentru U.A.T. comuna Cocora pe anul 2018.
              Examinand :
            -nota de fundamentare nr.1677/18.05.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul
Ialomiţa; 

-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 învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
            În temeiul art.36 alin.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
              În temeiul art.36 alin.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia  publică locală  ,republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,
propun 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 modificarea  organigramei aparatului  de specialitate  al  primarului
comunei Cocora, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotarare .
            Art.3. Primarul comunei şi serviciile sale de specialitate vor aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

                         INIŢIATOR,
                                        PRIMAR,
                              Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin
Nr.22
Astăzi, 18.05.2018



           ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                                                                        
                                                 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E
privind  modificarea Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora  şi a  Statului de Funcţii pentru anul 2018

Consiliul Local Cocora  , judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

            -prevederile art.107 alin.(2), lit.,,b" din Legea nr.188/1999, reactualizată,  privind
Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată
şi completată de O.U.G. nr.58/2014;
             -prevederile Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
             -prevederile H.C.L. nr.1/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
             -adresa nr.6849/16.05.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa prin care se
stabileşte numărul maxim  de posturi actualizat pentru U.A.T. comuna Cocora pe anul 2018.
              Examinand :
            -nota de fundamentare nr.1677/18.05.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul
Ialomiţa; 

-avizul  nr.1878/06.06.2018  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
           -  avizul   nr.1880/06.06.2018 al  comisiei  juridice  şi  de  disciplină,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
           -avizul nr.1883/06.06.2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
            În temeiul art.36 alin.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) 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  modificarea  organigramei  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotarare .
            Art. 3. Primarul comunei şi serviciile sale de specialitate vor aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

               PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                     CÎRJAN  SAVU
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.24
Adoptată la COCORA
Astăzi, 12.06.2018
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          Nr.1677/18.05.2018

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE
pentru modificarea Organigramei aparatului de specialitate

al primarului comunei Cocora şi a Statului deFuncţii pentru  anul 2018

                  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce sunt conferite de lege, 
primarul dispune de un  aparat  de specialitate care este dimensionat ca număr şi structură 
funcţională prin stat de funcţii şi organigramă .

                  La stabilirea statelor de funcţii şi a numărului de posturi pentru fiecare 
funcţie s-a avut în vedere pe de o parte posibilităţile bugetului local de acoperire a 
cheltuielilor de personal iar pe de altă parte îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor 
prevazute de lege , soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale .

                 În drept actele normative aplicabile în domeniul supus reglementării sunt: 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, H.C.L. nr.1/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa.
                              Referitor la  modificarea organigramei  aparatului de specialitate al 
primarului şi a statului de funcţii avem în vedere următoarele:
                              Prin adresa nr.6849 din 16.05.2018, Instituţia Prefectului-Judeţului 
Ialomiţa ne-a comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2018 în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 pivind finanţele publice 
locale, precum şi stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza cărora numărul maxim de posturi aprobate pentru U.A.T. Cocora este de 18 astfel 
Organigrama a fost suplimentată cu un post.
                             Având în vedere cele expuse propun înfiinţarea postului de sofer pe 
microbuzul şcolar.
                              



                                     În aceste condiţii Organigrama şi Statul de Funcţii al aparatului propriu
al primăriei Cocora are  următoarea structură şi anume:
                                     - nr. total de funcţii publice, din care:            8
                                     - nr.total funcţii publice de conducere           1
                                     - nr.total funcţii publice de execuţie              7
                                     - nr.total funcţii contractuale de conducere    - 
                                     - nr.total funcţii contractuale de execuţie      8
                                     - nr.total funcţii de demnitate publică            2
                                     - nr.total funcţii instituţie                             18

                           În cadrul funcţiilor contractuale de execuţie există următoarea structură:        
                                     -  bibliotecar- 1 post, guard-1 post, muncitor serv.alim. cu apă- 1 post,  
muncitori necalificaţi- 4 posturi, sofer microbuz şcolar- 1 post.                        
                          Având în vedere cele  expuse mai sus, propun consiliului local Cocora spre 
aprobare, modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cocora  conform anexei nr.1 şi 2 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR ,
LEFTER SORIN –DĂNUŢ



          ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA   COCORA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariului de bază pentru  personalul contractual şofer din cadrul

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

             Primarul comunei Cocora, județul Ialomița,
             Având în vedere:
             -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.  II  lit.  A  pct.  IV,  poziția  nr.  17 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;
              Examinând:
             -expunerea de motive a primarului nr.1679 din 18.05. 2018;
             -raportul  secretarului comunei  nr. 1680 din 18.05.2018;
            -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;
           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 iulie 2018, se stabileşte coeficientul de ierarhizare
pentru  funcția contractuală  şofer  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.
              Art.2.(1)Salariul de bază prevăzute în anexa nr.1 pentru funcţia contractuală
şofer este sstabilit la gradaţia 0.
                        (2)Salariul 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.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, salariul de bază al personalului contractual şofer din cadrul familiei



ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora
se stabileşte prin dispoziția primarului comunei Cocora și se determină prin înmulţirea
coeficientului stabilit  conform anexelor nr. 1  la prezenta hotărâre, cu salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariul  lunar al personalului  contractual  şofer  din cadrul  familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora
se  va  stabili  prin  act  administrativ   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 face 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.23
Astăzi, 18.05.2018



             ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL   COCORA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariului de bază pentru  personalul contractual şofer din cadrul

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

             Consiliul local al comunei Cocora, județul Ialomița,
             Având în vedere:
             -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.  II  lit.  A  pct.  IV,  poziția  nr.  17 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;
              Examinând:
             -expunerea de motive a primarului nr.1679 din 18.05.2018;
             -raportul  secretarului comunei  nr. 1680 din 18.05.2018;
            -avizul nr.1879/06.06.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism ;
           -avizul nr.1881/06.06.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
           -avizul nr.1884/06.06.2018 al comisiei pentru învățământ, sănătate şi familie, ,
activități social – culturale ,culte, protecţia copilului, tineret şi sport;
           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 Ş T E :

             Art.1. Începând cu data de 1 iulie  2018,  se stabileşte coeficientul  de
ierarhizare  pentru   funcția  contractuală   şofer  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.
              Art.2.(1)Salariul de bază prevăzute în anexa nr.1 pentru funcţia contractuală
şofer este sstabilit la gradaţia 0.
                        (2)Salariul 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.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, salariul de bază al personalului contractual şofer din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora



se stabileşte prin dispoziția primarului comunei Cocora și se determină prin înmulţirea
coeficientului stabilit  conform anexei nr. 1  la prezenta hotărâre, cu salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariul  lunar al personalului  contractual  şofer  din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora
se  va  stabili  prin  act  administrativ   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 face 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.

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                          CÎRJAN  SAVU

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                    Secretarul comunei Cocora,
                                                                                                   STANCIU  CONSTANTIN

                                                                                            

Nr.25
Adoptată la COCORA
Astăzi, 12.06.2018



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.25/12.06.2018

SALARIUL DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL ŞOFER DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI

COCORA
Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice,incepand cu data de 01.07.2018

Personal contractual Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studii

Gradatia Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Şofer I M.G. 0 2.660 1,40
                                                                              

                 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                        CÎRJAN  SAVU

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                      STANCIU CONSTANTIN



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1688/18.05.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru  personalul

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

Incheiat astazi, 18.05.2018
                     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 
stabilirea salariului de bază pentru  personalul contractual şofer 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
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr.1679/18.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual şofer 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. II lit. A
pct.  IV., poz.17 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
salariului de baza pentru functia contractuală, de şofer din cadrul familiei ocupaționale
“ Administrație ”, utilizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cocora, începând cu de 01.07.2018.
              Avand in vedere: 
- faptul ca Legea - cadrul nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice,  dispune urmatoarele :
- 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  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  salariului  de  bază  pentru  personalul  contractual  şofer  din  cadrul  familiei
ocupaţionale  "Administraţie  " din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei
Cocora,  începând  cu  data  de  01.07.2018,  împreună  cu  anexa  care  face  parte  din
prezentul proiect de hotărâre.
                 Salariul de bază prevăzut în anexă este stabilit pentru  la gradaţia 0.
                 Salariul 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,  

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ



         ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
Nr.1680/18.05.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"  din aparatul de

specialitate al primarului comunei Cocora

                      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 funcţiei de şofer este prevăzut în anexa nr. VIII  cap.
II lit. A pct. IV, poz.17
                      (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. “
                      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 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; 
            Menţionăm că la data de 1 ianuarie 2018 nu a fost prevăzut în organigramă
postul de şofer , astfel că este necesară stabilirea salariului de bază al acestui post.
           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,
STANCIU CONSTANTIN



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1879 din 06.06.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariului de bază pentru  personalul

contractual şofer 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 06.06.2018, a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului  de bază  pentru  personalul contractual 
şofer 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, 06.06.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1881 din 06.06.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru  personalul

contractual şofer 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 06.06.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariului de bază  pentru  personalul contractual 
şofer  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, 06.06.2018
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1884 din 06.06.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul

contractual şofer 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  06.06.2018,
a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariului  de bază pentru  
personalul contractual şofer 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, 06.06.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA  COCORA
             PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind  propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a  imobilului Local vechi şcoala 

Cocora şi terenul aferent,  aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                       Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.3 şi 4 din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                      -prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor;
                      -prevederile H.G. nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile art.112 alin.(6)  din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.1863/05.06.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de specialitate nr.1865/05.06.2018 al compartimentului urbanism şi 
amenajarea teritoriului;
                       -Hotărârea consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Cocora nr.17 din 
04.06.2018;
                       -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 învăţământ, sanatate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(2), lit.,,c'', ale  art.45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1), lit.,,b"din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre adoptare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T ĂR Â R E:

                          Art.1.Se aprobă propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a 
imobilului  C1- Local vechi Şcoala Cocora -corp B şi teren aferent, aparţinând domeniului public al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, cu s.c. -394 m.p., identificat cu nr.cadastral 394, înscris în C.F. 
nr.159, situat pe strada Şcolii, nr.2B
                          Art.2.Schimbarea destinaţiei imobilului se operează de la data emiterii avizului 
conform al ministrului educaţiei naţionale.
                          Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentul
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                          Art.4.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.24
Astăzi, 05.06.2018



            ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
      CONSILIUL LOCAL  COCORA

 H O T Ă R Â R E
privind  propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a imobilului Local vechi şcoala

Cocora şi terenul aferent, aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.3 şi 4 din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                      -prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor;
                      -prevederile H.G. nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile art.112 alin.(6)  din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.1863/05.06.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de specialitate nr.1865/05.06.2018 al compartimentului urbanism şi 
amenajarea teritoriului;
                       -Hotărârea consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Cocora nr.17 din 
04.06.2018;
                       -raportul de avizare nr.1882/06.06.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.1885/06.06.2018 al comisiei pentru învăţământ, sanatate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(2), lit.,,c'', ale  art.45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1), lit.,,b"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 propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a 
imobilului C1- Local vechi Şcoala Cocora- Corp B şi teren aferent, aparţinând domeniului public al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, cu s.c.- 394 m.p., identificat cu nr.cadastral 394, înscrisss în C.F. 
nr.159, situat pe str.Şcolii, nr.2B.
                          Art.2.Schimbarea destinaţiei imobilului se operează de la data emiterii avizului 
conform al ministrului educaţiei naţionale.
                          Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către 
compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                          Art.4.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 ŞEDINŢĂ,
                                      CÎRJAN  SAVU                                                CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                     Secretarul al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.26
Adoptată la COCORA
Astăzi, 12.06.2018



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR
Nr.1863/05.06.2018

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea imobilului

Local vechi şcoala Cocoraşi terenul aferent, aparţinând domeniului public al comunei Cocora
judeţul Ialomiţa

       
                             Având în vederea că în ultima perioadă se manifestă o cerere crescută de servicii 
sociale la nivelul comunei Cocora, este necesară găsirea de soluţii alternative în vederea rezovării 
acestei cerinţe, ştiindu-se faptul că bugetul local al comunei Cocora nu poate suporta în momentul de 
faţă construirea de imobile în acest sens.Identificarea de imobile care nu mai sunt folosite de 
instituţiile  de învăţământ şi care se pretează la asemenea utilizare constituie ca una din soluţiile 
aplicabile, cu atât mai mult existând şi posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în acest scop.
                            Imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre face parte  din domeniul 
public al comunei Cocora şi de mai mulţi ani nu mai este folosit pentru procesul de învăţământ 
devenind practic o anexă a Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Cocora în care sunt depozitate diferite 
materiale rezultate în urma înlocuirii cu altele noi la clasele acesteia.
                           Deoarece schimbarea destinaţiei bazei materiale  a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai 
cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale, propun spre analiză şi aprobare consiliului local 
al comunei Cocora, proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea 
demolării a imobilului  Local vechi şcoala Cocora şi terenul aferent, aparţinând domeniului public al 
comunei Cocora, scopul final fiind acela construirii unei grădiniţe de copii.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin-Dănuţ



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Compartiment Urbanism şi Amenajarea
          Teritoriului
Nr.1865/05.06.2018

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a  destinaţiei în vederea demolării a

imobilului Local vechi scoala  Cocora şi teren aferent, aparţinând domeniului public al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa

                   Imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre face parte din domeniul public
al comunei Cocora, conform H.G. nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Ialomiţa, precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor judeţului Ialomiţa şi H.C.L. nr.9 din 
08.02.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cocora.
                   Acest imobil este identificat prin:
                   Local vechi Scoală, str.Şcolii, nr.2B, în suprafaţă de 394 m.p., compusă din:
                    - 4 săli de clasă;
                    - 1 hol;
                    - 1 cancelarie .
                    Acest imobil nu mai este folosit pentru procesul de învăţământ de foarte mulţi ani fiind 
folosit ca spaţiu de depozitare a materialelor care au rezultat din înlocuirea  mobilierului în sălile de 
clasă de la şcoala nouă.
                     Având în vedere solicitarea construirii unei grădiniţe de copii se impune  schimbarea 
destinaţiei  pe perioadă nedeterminată conform prevederilor art.112, alin.(2) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale:
                     Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolaar, şcolilor 
primare gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, 
înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile 
locale.Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate
de către consiliile de administraţie conform legislaţiei în vigoare.
                      Conform alin(6)-Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai 
cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale.Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile
necesare acordării acestuia se aprobă prin Ordin al ministrului educaţiei naţionale.
                      Această propunere de schimbare a destinaţiei a fost aprobată şi de către consiliul de 
administraţie al Scolii Gimnaziale Cocora.
                      Având în vedere cele prezentate mai sus vă prezentăm spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a imobilului 
Local vechi şcoala Cocora şi a terenului aferent, aparţinând domeniului public al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa.

REFERENT URBANISM,
Avrămiţă Ionel



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1876/05.06.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea  demolării

a imobilului Local vechi şcoala Cocora şi terenul aferent, aparţinând domeniului public al comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 05 iunie  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 propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea 
demolării a imobilului Local vechi şcoala Cocora şi terenul aferent,  aparţinând domeniului public al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,  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 juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1882 din 06.06.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a detinaţiei în vederea

demolării  a imobilului  Local vechi Scoala Cocora şi terenul aferent, aparţinând domeniului
public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 06.06.2018,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a imobilului Local 
vechi Şcoala Cocora şi terenul aferent,  aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                      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, 06.06.2018
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1885 din 06.06.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a

imobilului Local vechi Şcoala Cocora şi terenul aferent, aparţinând domeniului public al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia 
copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 06.06.2018, a luat în discuţie 
proiectul de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinaţiei în vederea demolării a imobilului
Local vechi Şcoala Cocora şi terenul aferent,  aparţinând domeniului public al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa.
                      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, 06.06.2018
La Cocora


