
                         ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei ,, Actualizare Plan Urbanistic General 

al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:
            -prevederile art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
            -prevederile art.8 şi art.9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
            -prevederile art7 alin.(2)  şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare referitoare la contracte şi convenţii;
            -prevederile art.20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
            -prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu  
modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
             -prevederile Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanismului;
             -prevederile Legii nr.52/2001 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Examinand:
-expunerea de motive nr.2225/02.07.2018 a primarului comunei Cocora;

            -nota de fundamentare nr.2226/02.07.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
cu privire la actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
             -raportul  nr.2227/02.07.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
            -raportul  informării şi consultării publicului privind propunerile, observaţiile şi sugestiile 
de completare- actualizare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
            -avizul nr.16017/07.12.2017 al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
            -raportul de avizare nr.2343/11.07.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
            -raportul de avizare nr.2347/11.07.2018 al comisiei juridice si de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi  urbanism, muncă şi protecţie socială;
            -raportul de avizare nr.2348/11.07.2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.



În temeiul  art. 36 alin.(1) lit.,,c'' si alin.(5) lit.,,c'', coroborat cu art.45 şi art.116 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.(1) - Se aprobă documentaţia de urbanism ,,Actualizare  Plan Urbanistic General al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  şi a Regulamentului Local de Urbanism '' aferent acestuia,  
conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      (2)- Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism Actualizare Plan Urbanistic
General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa este de 10 ani cu 
posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile legii.
                      (3)- Proiectantul general SC ARIA URBANĂ SRL are întreaga răspundere cu privire
la întocmirea cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul urbanismului, a documentaţiei de 
urbanism  Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa, asigurând consultanţă pentru remedierea eventualelor deficienţe care pot apărea în
perioada implementării documentaţiei în practica administrativă.
            Art.2.- La data adoptării prezentei hotărâri Hotărârea consiliului local nr.26/05.09.2002 cu 
privire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a 
Regulamentului Local de Urbanism precum şi hotărârile de prelungire a valabilităţii acestuia îşi 
încetează aplicabilitatea.
            Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prectului- judeţul Ialomiţa în vederea
efectuării  controlului  de  legalitate,  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  Primarului  comunei  Cocora,
judetul Ialomiţa şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        PETCU  VICTORIA

CONTRASEMNEAZĂ ,
                             Secretarul comunei,

                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.28
Adoptată la COCORA
Astăzi, 17.07.2018



            ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
             PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei ,, Actualizare Plan Urbanistic General 

 al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, şi a Regulamentului Local de Urbanism" aferent acestuia

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Având în vedere:
            -prevederile art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
            -prevederile art.8 şi art.9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
            -prevederile art7 alin.(2)  şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare referitoare la contracte şi convenţii;
            -prevederile art.20 şi art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
            -prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu  
modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            -prevederile H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
             -prevederile Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanismului;
             -prevederile Legii nr.52/2001 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Examinand:
-expunerea de motive nr.2225/02.07.2018 a primarului comunei Cocora;

            -nota de fundamentare nr.2226/02.07.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
cu privire la actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
             -raportul  nr.2227/02.07.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
            -raportul  informării şi consultării publicului privind propunerile, observaţiile şi sugestiile 
de completare- actualizare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
            -avizul nr.16017/07.12.2017 al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
            -raportul de avizare nr.____/_________2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
            -raportul de avizare nr.____/_________2018 al comisiei juridice si de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi  urbanism, muncă şi protecţie socială;
            -raportul de avizare nr.____/_________2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.



În temeiul  art. 36 alin.(1) lit.,,c'' si alin.(5) lit.,,c'', coroborat cu art.45 şi art.116 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.(1) - Se aprobă documentaţia de urbanism ,,Actualizare  Plan Urbanistic General al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism" aferent acestuia, 
conform anexelor  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      (2)- Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism Actualizare Plan Urbanistic
General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa este de 10 ani cu 
posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile legii.
                      (3)- Proiectantul general SC ARIA URBANĂ SRL are întreaga răspundere cu privire
la întocmirea cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul urbanismului, a documentaţiei de 
urbanism  Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa, asigurând consultanţă pentru remedierea eventualelor deficienţe care pot apărea în
perioada implementării documentaţiei în practica administrativă.
            Art.2.- La data adoptării prezentei hotărâri Hotărârea consiliului local nr.26/05.09.2002 cu 
privire la aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a 
Regulamentului Local de Urbanism precum şi hotărârile de prelungire a valabilităţii acestuia îşi 
încetează aplicabilitatea.
            Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prectului- judeţul Ialomiţa în vederea
efectuării  controlului  de  legalitate,  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  Primarului  comunei  Cocora,
judetul Ialomiţa şi 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, 02.07.2018

 



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                       Nr.1807/30.05.2018
COMUNA COCORA     

ANUNŢ  PUBLIC

                 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, primarul
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act 
normativ care a fost iniţiat şi urmează şi urmează a fi supus dezbaterii în vederea 
adoptării Consiliului local Cocora, judeţul Ialomiţa:
                  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea,, Planului Urbanistic General al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism ''aferent 
acestuia.
                  Persoanele fizice şi juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, 
opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat până la data de 29.06.2018 al cărui 
conţinut este prezentat împreună cu raportul de specialitate.
                  Proiectul de act normativ împreună cu documentaţia de bază pot fi consultate 
la sediul Primăriei Cocora, comuna Cocora, str.Principală, nr.116, judeţul Ialomiţa.
                   În conformitate cu prevederile art.6.alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data
de  29.06.2018, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
    -pe  e-mail la adresa:primariacocorail@yahoo.com;
    -prin Poştă la adresa Primăraia Cocora, comuna Cocora, str.Principală, nr.116,
     judeţul Ialomiţa, cod poştal 927085;
    -direct la sediul Primăriei Cocora la secretarul comunei.

     Materialele transmise vor avea înscrisă menţiunea:

     RECOMANDARE LA PROIECTUL DE ACT NORMATIV APROBAREA PLANULUI 
     URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI COCORA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL
     DE URBANISM

SECRETAR,
Stanciu Constantin



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.2225/02.07.2018

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice,,Actualizare Plan

Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism'' 
aferent acestuia

          În conformitate cu prevederile art.57- art.61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, particparea publicului la activitatea de 
amenajare a teritoriului şi urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului de 
aprobare referitor la activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism.
          Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, potrivit prevederilor Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa deciziuonală, pe tot parcursul elaborării şi aprobării proiectelor de 
acte normative.
           Prin Ordinul 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului s-a aprobat 
metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
           Informarea publicului privind actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 
Local de Urbanism al comunei Cocora a fost făcută prin afişaj la sediul instituţiei.
            Prin anunţul de informare şi consultare publică s-a avut în vedere aducerea la cunoştinţă 
cetăţenilor a următoarelor obiective prevăzute în propunerea de actualizare a PUG şi RLU a 
comunei Cocora şi anume:
             -Implementarea la nivel spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ale comunei;
             -Dezvoltarea durabilă a comunei prin protecţia şi conservarea mediului, a patrimoniului 
natural, istoric şi cultural;
             -Dezvoltarea economică generală cu accentul pe  agricultură,
             -Ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
modernizarea şi dezvoltarea echipării tehnico-edilitare;
             -Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 
regiunii;
             -Zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenţa spaţială dominantă şi 
activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;
             -Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
             -Stabilirea zonelor protejate;
             -Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
             -Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;
             -Precizarea obiectivelor  de utilitate publică şi evidenţierea regimului de proprietăţi 
imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;
              Având în vedere că PUG-ul şi RLU existent datează din anul 2002, fiind aprobat prin 
H.C.L. nr.26/05.09.2002 şi prelungit prin H.C.L. nr.12/31.03.2015, respectiv H.C.L.33/21.11.2017,
tinând cont de noile cerinţe urbanistice, a fost necesară actualizarea PUG-ului şi a RLU şi le supun 
aprobării Consiliului Local al comunei Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



R O M A N I AR O M A N I A
J U D E T U L   I A L O M I T AJ U D E T U L   I A L O M I T A

COMUNA COCORACOMUNA COCORA , ,
comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,
C.F – 4427943, e-mail   primariacocorailC.F – 4427943, e-mail   primariacocorail@yahoo.com@yahoo.com

Nr.2227 din 02.07.2018 

                                             

Raport de  specialitate
cu privire la Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament local 

de Urbanism

Avand in vedere :
 

➔ Prevederile art. 57.-art 61 din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului , cu modificarile si completarile ulterioare;

➔ Raportul informarii si consultarii publicului privind propunerile, observatiile si 
sugestiile de completare / modificare a actualizarii PUG si PUZ comuna Cocora, 
intocmit conform  art 5 din Ordinul nr. 2701/2010   al Ministrului Dezvoltarii 
Regionale  si Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a
publicului  cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
si de urbanism;

➔ Prevederile Legii  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
➔ Prevederile Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
➔ Prevederile Legi 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata si actualizata;
➔ Prevederile Legii 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si 

actualizata ,

   Propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local  documentatia tehnica pentru   ,, 
Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament local de Urbanism'' al comunei Cocora.
  
   Lucrarea  ,, Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament local de Urbanism''  a fost
elaborata de catre  S. C. Aria Urbana srl-d, reprezentata prin administrator Radu Andreescu 
in baza contractului de prestari servicii cu nr. 1618 din data de 13.07.2015 cu act aditional 
nr.1 din data de 08.07.2016 si act aditional nr. 2 din data 22.08.2017,fiind compusa din:



1. Piese scrise :
➔ Memoriu General;
➔ Regulament Local de Urbanism;

2. Piese desenate:
➔ Actualizare Plan Urbanistic General -Incadrare in teritoriu;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General- situatia existenta difunctionalitati;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General- Reglementari urbanistice/ zonificare;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General -Reglementari echipare edilitara-alimentare cu 

apa si canalizare;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General -Reglementari echipare edilitara-alimentare 

gaze si energie electrica;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General -Proprietate asupra terenurilor;
➔ Actualizare  Plan Urbanistic General -Reglementari urbanistice/ zonificare/U.T.R.-

uri;

          3.Avize si acorduri prevazute de lege au fost obtinute, dupa cum urmeaza: Aviz    
Serviciul de Telecomunicatii Speciale, aviz  Enel -Distributie Dobrogea , aviz Serviciul 
Roman de Informatii, aviz Agentia de Protectia Mediului Ialomita, aviz Sistemul de 
gospodarie a apelor Ialomita,aviz Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, aviz 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,  aviz Drumuri Judetene, aviz 
Consiliul Judetean Ialomita,aviz Ministerul  Culturii, aviz Directia de Sanatate Publica, 
aviz  I.S.U. Ialomita, aviz Ministerul Afacerilor Interne, aviz OCPI Ialomita.
       
          Principalele obiective urmarite in cadrul Actualizarii Planului Urbanistic General 
sunt:

➔ Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii,
➔ Modernizarea serviciilor publice ;
➔ Revitalizarea activitatilor culturale si sportive;
➔ Crearea unui cadru favorabil investitiilor;
➔ Cresterea capacitatii administrative de atragere de fonduri europene

     In concluzie se propune aprobarea documentatiei : ,, Actualizare Plan Urbanistic 
General si Regulament local de Urbanism'' al comunei Cocora, judetul Ialomita.

  
Responsabil Urbanism,

Avramita Ionel



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.2226/02.07.2018

Notă de fundamentare
cu privire la actualizare Plan Urbanistic General  al comunei Cocora, judeţul

Ialomiţa şi a  Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

            Planul Urbanistic General are atât caracter director şi strategic cât şi caracter de 
reglementare şi reprezinţă principalul instrument de planificare operaţională constituind baza legală
pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
            potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, fiecare unitate 
administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze în maximum 10 ani Planul Urbanistic General în 
funcţie de evoluţia previzibilă  a factorilor sociali geografici economici, culturali şi a necesităţilor 
locale.
            Având în vedere faptul că documentaţia,,Actualizare Plan Urbanistic General" şi 
Regulamentul Local de Urbanism a primit avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanismului Ialomiţa precum şi celelalte avize şi acorduri, 
             În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) litera ,,c''  şi al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
aprobarea actualizării Planului Urbanistic General şi a Regulamentului  local de urbanism al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

 



 
      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.2211/29.06.2018

Raportul informării şi consultării publicului privind propunerile,
observaţiile şi sugestiile de completare/modificare a primei versiuni de

actualizare PUG şi RLU al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                  Încheiat astăzi 29.06.2018, cu ocazia finalizării etapei de informare şi consultare 
publică privind propunerile observaţiile şi sugestiile înregistrate la sediul Primăriei comunei 
Cocora pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de urbanism al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                   Consultarea publicului pentru propunerile privind actualizarea Planului Urbanistic 
General şi Regulamentului Local de urbanism al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa este obligatorie 
înainte de prezentarea în Consiliul Local spre însuşire şi transmiterea documentaţiei pe circuitul 
legal de avizare.
                  Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în
implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a 
teritoriului şi urbanism conform prevederilor art.61 dil legea nr.350/2001, republicată şi 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
a Ordinului nr.2701/2010 a M.D.R.T pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, precum şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la 
activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit Legii nr.350/2001, republicată şi 
actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, conform metodologiei stabilite de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în corelare cu procedurile specifice ce
decurg din legislaţia de mediu.
                 Informarea publicului este activitatea prin care autorităţile administraţiei publice aduc la 
cunoştinţă:
                 -Obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea
                  urbanistică a localităţilor;
                 -Conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială şi a documentaţiilor de urbanism care
                  urmează a fi supuse aprobării, precum şi al documentaţiilor aprobate potrivit legii;
                 -Rezultatele consultării publicului;
                 -Deciziile adoptate;
                 -Modul de implementare a deciziilor.
                Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale colectează şi iau în considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele 
dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi  dezvoltarea urbanistică a 



localităţilor, prevederile  strategiiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţii.
                 Informarea publicului privind actualizarea Planului Urbanistic General şi a 
regulamentului Local de Urbanism al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa a fost făcută prin afişare la 
sediul instituţiei.
                  Prin anunţul de informare şi consultare publică s-a avut în vedere aducerea la cunoştinţă
cetăţenilor a următoarelor obiective prevăzute în propunerea de actualizare a PUG şi RLU comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa:
             -Implementarea la nivel spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ale comunei;
             -Dezvoltarea durabilă a comunei prin protecţia şi conservarea mediului, a patrimoniului    
              natural, istoric şi cultural;
             -Dezvoltarea economică generală cu accentul pe  agricultură,
             -Ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor prin îmbunătăţirea serviciilor sociale, 
               modernizarea şi dezvoltarea echipării tehnico-edilitare;
             -Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale 
              regiunii;
             -Zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenţa spaţială dominantă şi 
              activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;
             -Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
             -Stabilirea zonelor protejate;
             -Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
             -Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;
             -Precizarea obiectivelor  de utilitate publică şi evidenţierea regimului de proprietăţi 
               imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;
             -Suprafaţă propusă pentru restrîngere intravilan 3,3246 ha.

             În urma expunerii materialelor grafice(planuri desenate) şi a părţii scrise în limbaj non-
tehnic a Actualizării PUG şi RLU, la sediul insnstituţiei, s-a constatat că nu au fost înregistrate în 
scris observaţii, sugestii sau propuneri din partea cetăţenilor.
  
             Drept pentru care am procedat la încheierea raportului informării şi consultării publicului 
privind propunerile, observaţiile şi sugestiile de completare/modificare a Actualizării PUG şi RLU 
comuna Cocora, în vederea prezentării în Consiliul local spre însuşire şi transmitere a 
documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

REFERENT URBANISM,
Avrămiţă Ionel

   



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.2343 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ,,Actualizare Plan

Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de 
Urbanism" aferent acestuia

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 11.07.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documenţaţiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism'' aferent acestuia.
                      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, 11.07.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.2347 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei,,Actualizare Plan

Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de
Urbanism" aferent acestuia

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 11.07.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei,,Actualizare Plan Urbanistic General al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism'' aferent acestuia.
                      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, 11.07.2018



La Cocora

           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.2348 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei,,Actualizare Plan

Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de
Urbanism aferent acestuia

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 11.07.2018, a 
luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  aprobarea decumentaţiei,,Actualizare Plan 
Urbanistic General al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi a Regulamentului Local de Urbanism'' 
aferent acestuia.
                      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, 11.07.2018
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziţie

publică 
pentru obiectivul de  investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul

Ialomiţa'', precum şi alte măsuri necesare implementării acestuia

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', 
art.128 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele 
de eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
aprobate Ordinul vice-prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.2240/02.07.2018 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.2241/02.07.2018 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.2344/11.07.2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă devizul general actualizat după închierea contractului de 
finanţare pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'' pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de 



Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 , respectiv 
indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta hotărâre, după cum urmează:
                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.270.290,16 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.068.659,99 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.166.827,27 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =     980.527,12 lei

                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 18.525,86 lei , sumă
prevăzută în bugetul local.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                     PETCU  VICTORIA

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN
                        

Nr.29
Adoptată la COCORA
Astăzi, 17.07.2018



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA
         PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziţie

publică 
pentru obiectivul de  investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul

Ialomiţa" precum şi alte măsuri necesare implementării acestuia

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', 
art.128 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele 
de eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
aprobate Ordinul vice-prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.2240/02.07.2018 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.2241/02.07.2018 al compartimentului  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.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completarile 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 devizul general actualizat după închierea contractului de 
finanţare  pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'' pentru care se solicită finanţarea în baza Programului Naţional de 



Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 , respectiv 
indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta hotărâre, după cum urmează:
                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.270.290,16 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.068.659,99 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.166.827,27 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =     980.527,12 lei

                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 18.525,86 lei , sumă
prevăzută în bugetul local.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                               INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                               Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin
                        

Nr.26
Astăzi, 02.07.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.2244/02.07.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat după

încheierea contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, precum şi a altor măsuri necesare

implementării acestuia

Incheiat astazi 02 iulie 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 
aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică, 
pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa", precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia,   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.2240/02.07.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea
contractului  de achiziţie  publică pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri

comunale în
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL, precum şi a altor măsuri

 necesare implementării acestuia

                            Având în vedere prevederile Normelor Metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, privind conținutul Anexei nr. 2 (pentru obiectivele de investiții  în 
continuare), pentru eficienta folosire a fondurilor din cadrul programului și înregistrarea 
corectă a datelor despre obiectivele de investiții finanțate sau care urmează a fi finanțate prin 
program, vă rugăm să completați, după finalizarea procedurilor de achiziție și închiderea 
contractelor de servicii/lucrări/achiziție de bunuri, etc, devizul general actualizat în formatul 
editabil, template, defalcat pe surse de finanțare, elaborat în conformitate cu HG nr. 28/2008).
                            În conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, 
actualizată privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:
                          ” Devizul general întocmit la faza de proiectare,  studiu de fezabilitate în 
cazul obiectivului nou/mixt de investiţii se actualizează prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului ori de câte ori este necesar".
                           Valoarea totală a investiției rezultată după actualizarea devizului, conform 
prevederilor mai sus menționate, se aprobă prin Hotărâre a consiliului local/județean, conform
prevederilor legale în vigoare. 
                            Având în vedere cele menţionate, supun Consiliului local Cocora spre 
dezbatere în vederea aprobării devizul general actualizat, după încheierea contractului dee 
achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare  drumuri comunale  în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL precum şi a altor măsuri necesare 
implementării cestuia.

PRIMAR,
Ing. Lefter  Sorin Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA 
Nr.2241/02.07.2018

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea

contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale
în comuna

 Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului
de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", 
str.Gladiolelor,  str.Narciselor şi str.Magnoliei, am constatat următoarele:
       Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative, potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.Astfel prin hotărâre de consilul local vom aproba 
devizul general actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică  la acest obiectiv 
de investiţie.
      Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de 1.270.290,16  lei, din care valoarea 
C + M (inclusiv TVA) este de 1.166.827,27 lei .
       Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) este de 1.068.659,99 lei, din care valoarea C + M 
(fără TVA) este de 980.527,12  lei).
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice 
de aplicare ale programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală au fost aprobate 
prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013.Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, 
categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin 
Program şi se finanţează exclusiv de către beneficiari sunt:cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, 
asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea 
procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, 
comisioane, cote, taxe, costuri credite , cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la 
beneficiar.
          Cheltuielile eligibile prin PNDL(conform art.8  din OMDRAP nr.1851/2013 ) sunt în 
total de 1.225.776,25  lei.
           -Cheltuieli pentru investiţia de bază: 1.157.328,42 lei
           -Cheltuieli diverse şi neprevăzute:          61.405,18 lei
          Cheltuieli eligibile la beneficiar(conform art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013) 
sunt în total de 44.513,91 lei .
           Concluzii:Având în vedere cele expuse propun spre aprobarea Consiliului Local 
Cocora devizul actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică pentru  obiectivul 
de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" prin 
Programul PNDL.



                            Propun de asemeni spre aprobarea Consiliului local asigurarea cofinanţării 
obiectivului de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' 
prin Programul PNDL.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2344 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, după încheierea

contractului de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'',prin Programul PNDL  precum şi a

altor măsuri necesare implementării acestuia

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.07.2018, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, după încheierea 
contractului de achiziţie publică  pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare  drumuri 
comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia.
                      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, 11.07.2018
La Cocora



                            ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                              
                                                                                                 

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului financiar 2018

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                -expunerea de motive nr.2236/02.07.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.2235/02.07.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.2345/11.07.2018  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                
                

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II  al anului financiar 2018, a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 1.455.413,62  lei, la cheltuieli 1.014.291,20 lei, cu 
un excedent de 441.122,42  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 43.667,04 lei, la cheltuieli 11.128,05 lei, cu un 
excedent de 32.428,99 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei 
Cocora prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                PETCU  VICTORIA
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.30
Adoptată la COCORA
Astăzi,  17.07.2018



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului financiar 2018

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.2236/02.07.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.2235/02.07.2018 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''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului 
local spre aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II al anului financiar 2018, a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 1.455.413,62 lei, la cheltuieli 1.014.291,20 lei, 
cu un excedent de 441.122,42  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 43.667,04 lei, la cheltuieli 11.238,05 lei, cu un 
excedent de 32.428,99  lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei 
Cocora prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.27
Astăzi, 02.07.2018



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2237/02.07.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul II al anului financiar 2018

Incheiat astazi 02 iulie 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 
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului financiar 2018  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



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.2236/02.07.2018

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II

al anului financiar 2018

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare
pe care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul 
finantarii diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea 
principiului  autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului II al anului 2018 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea 
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare 
de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la 
Directia Generala a Finantelor Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobare consiliului local a prezentului
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul II al anului financiar 2018, pe surse de 
finanţare, astfel:
                   - la sursa A: -  la venituri 1.455.413,62 lei, la cheltuieli 1.014.291,20 lei, cu un 
excedent de 441.122,42 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                   - la sursa E: - la venituri 43.667,04 lei, la cheltuieli 11.238,99  lei, cu un excedent 
de 32.428,99 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2345 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul II al anului financiar 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.07.2018, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului 
financiar 2018.
                      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______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________ 

Emis astazi, 11.07.2018
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                       

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul III al anului 2018

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.14 alin.(3) şi alin.(4), art.19 alin.(2) şi art.49 alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2238/02.07.2018 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.2346/11.07.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T A R Ă ŞT E:

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la sursa A, pe trimestrul III al 
anului 2018 ca urmare a influienţelor în plus cu suma de 35.200 lei, reprezentând :
                                  -23.200 lei- sume încasate în plus faţă de prevederile iniţiale;
                                  -12.000 lei- sume alocate  de la bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa 
pentru decontarea parţială a facturii aferente ultimei faze a actualizării Planului Urbanistic 
General al comunei Cocora.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.840.277, 
32 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.380.918,38  lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă 
de 540.641,06 lei o reprezintă excedentul anilor precedenţi ai sursei A, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                      PETCU  VICTORIA

             
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin

Nr.31
Adoptată la Cocora
Astăzi, 17.07.2018



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR  

                      
P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul III al anului 2018

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.14 alin.(3) şi alin.(4), art.19 alin.(2) şi art.49 alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2238/02.07.2018 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.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) 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 Ă R Â R E :

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la sursa A, pe trimestrul III al 
anului 2018 ca urmare a influienţelor în plus cu suma de 35.200 lei, reprezentând :
                                  -23.200 lei -sume încasate în plus faţă de prevederile iniţiale;
                                  -12.000 lei -sume alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa 
pentru decontarea parţială a facturii aferente ultimei faze a actualizării Planului Urbanistic 
General al comunei Cocora.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 
3.840.277,32 lei şi la cheltuieli în sumă de 4.380.918,38  lei, diferenţa între venituri şi 
cheltuieli în sumă de 
540.641,06  lei o reprezintă excedentul anilor precedenţi ai sursei A, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de 
catre primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                                INIŢIATOR PROIECT,
                                             PRIMAR, 
                               Ing.Lefter Sorin-Dănuţ 

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.28
Astăzi, 02.07.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2239/02.07.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind rectificarea bugetului local

pe trimestrul III al anului 2018

Incheiat astazi 02.07.2018
                     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 
rectificarea bugetului local pe trimestrul III  al anului 2018,  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



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2346 din 11.07.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local

pe trimestrul III al anului 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de  11.07.2018, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III  al anului 2018.
                      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______________________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________

Emis astazi, 11.07.2018
La Cocora


