
             ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii

,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''prin Programul
PNDL

                        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.2894/11.09.2018 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.2895/11.09.2018 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.2923/13.09.2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare  nr.2924/13.09.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                          -raportul de avizare nr.2925/13.09.2018 al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
  
                          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 actualizarea devizului general  pentru obiectivul de 
investiţii  ,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL,  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)   =  1.316.741,13 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.107.759,29 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.212.871,97 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =  1.019.220,14 lei

                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 64.976,83 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.33
Adoptată la COCORA
Astăzi, 19.09.2018



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA
         PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii 

 ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

                         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.
                          -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, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi 
sport.
                          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 actualizarea devizului  general pentru obiectivul de 
investiţii  ,,Reabilitare drumuri  comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL, 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)   =  1.316.741,13 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.107.759,29 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.212.871,97 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =   1.019.220,14 lei

                           Art.2.-Se aprobă cofinanţarea proiectului cu valoarea de 64.976,83 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.29
Astăzi, 11.09.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.2896/11.09.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru
obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

prin Programul PNDL

Incheiat astazi 11 septembrie 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 actualizarii devizului general , pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri
comunale  în comuna 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
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.2894/11.09.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general   pentru obiectivul de
investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul

PNDL

                            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. 
                            În urma analizei efectuate de către dirigintele de şantier împreună cu 
proiectantul,  beneficiarul investiţiei şi constructor, s-a constatat că lungimea tuburilor în 
diametru de 30 cm de la podeţele de intrare în gospodăriile cetăţenilor  prevăzută în proiectul 
iniţial de 3 ml este mică astfel convenindu-se să se introducă tuburi în lungime de 4 ml în 
diametru de 30 cm.
                            De asemeni în proiectul iniţial în capătul străzilor Magnoliei şi Narciselor nu
au fost prevăzute tuburi de scurgere a apei pluviale, foarte necesare în această zonă, astfel că 
s-a propus întroducerea a câte unui tub de 8 ml în diametru de 60 cm.
                            În urma calculaţiei efectuate de către proiectant a rezultat suma de 38.693,02
lei sumă cu care se va majora partea de cofinanţare din bugetul local a investiţiei.
                            Având în vedere cele menţionate, supun Consiliului local Cocora spre 
dezbatere în vederea aprobării devizul general actualizat,  pentru obiectivul de 
investiţii,,Reabilitare  drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul
PNDL.

PRIMAR,
Ing. Lefter  Sorin-Dănuţ



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2923 din 13.09.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizării devizului general  pentru

obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul
Ialomiţa'',prin Programul PNDL  

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.09.2018, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind aprobarea actualizării devizului general  pentru obiectivul de 
investiţii ,,Reabilitare  drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin 
Programul PNDL
                      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, 13.09.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.2924 din 13.09.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru

obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul
Ialomiţa

prin Programul PNDL

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 13.09.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de 
investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în  comuna  Cocora, judeţul Ialomiţa'' pri 
Programul PNDL.
                      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, 13.09.2018
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.2925 din 13.09.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru

obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul
Ialomiţa

prin Programul PNDL
 

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 13.09.2018, 
a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în  comuna  Cocora, judeţul Ialomiţa'' 
pri Programul PNDL.
                      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, 13.09.2018
La Cocora.


