
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 22.03.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.77 din 16.03.2018, la care 
participă 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei iar ca invitaţi participă doamna 
doamna Filip Emilia-Ligia -referent achiziţii publice şi doamna Vlad Vasilica-
inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                    Întrucât au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă 
este necesară alegerea unui alt preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de 
consiliu local pentru următoarele trei luni.
                     Este propus domnul consilier Cîrjan Savu ca preşedinte de şedinţă 
pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pentru următoarele trei 
luni.
                     Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere   şi 
este aprobată cu unanimitate de voturi, astfel domnul consilier Cîrjan Savu  a 
fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de 
consiliu local pe următoarele trei luni.
                     Domnul consilier Cîrjan Savu  este invitat la prezidiu pentru a 
prelua conducerea lucrărilor şedinţei.
                     Domnul consilier Cîrjan Savu  -preşedintele de şedinţă, înainte de a
prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului verbal 
al şedinţei ordinare din data de 08.02.2018.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Cîrjan Savu - preşedintele de şedinţă prezintă 
ordinea de zi care este următoarea:
                    -proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
aferente anului 2018 pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Grupul de Acţiune 
Locală Ialomiţa Centrală, Balaciu-Căzăneşti.Reviga";
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010, pentru 
colectarea gunoiului stradal de către S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. pe anul 
2018;



                       -proiect de hotărâre privind modificarea titlului şi art.1 şi 2 din 
H.C.L. nr.8 din 08.02.2018 referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social şi burselor de merit acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2018;
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna Cocora către ,,Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa";
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 
aferente anului 2018  pentru U.A.T. Comuna Cocora către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 ;
                      -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul I al anului 2018;
                      -proiect de hotărâre privind anularea Hotărârii consiliului local 
Cocora nr.26 din 25.10.2012 privind concesionarea prin încredinţare directă a 
unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  
                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar 
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului
cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală, Balaciu-Căzăneşti Reviga".
                    Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă  consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se adresează 
domnului secretar şi întreabă dacă Grupul de Acţiune Locală a alocat  sume 
pentru Primăria Cocora şi dacă există vreun proiect înaintat.
                     Domnul secretar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că la ultima şedinţă  la G.A.L. s-a stabilit pentru una din măsurile 
agreate pentru inaintare de proiect suma de 40.000 euro.
                     Nemaifiind alte discuţii se supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 pentru 
U.A.T. comuna Cocora către ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală, 
Balaciu-Căzăneşti Reviga" şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul 
domnului secretar pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
apobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS GROUP 2010, pentru colectarea gunoiului stradal de către S.C. 
Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. pe anul 2018;



                     Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria  care în opinia 
dumneaei spune că acest tarif perceput de Salubris Group 2010 este ilegal  
întrucât noi nu avem pubele stradale şi în aceste condiţii societatea nu are ce 
colecta.Vine cu exemplificări cum se procedează la Primăria Colelia şi Primăria 
Grindu.Se declară impotriva acestui proiect de hotărâre.
                      Domnul primar se adresează doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că tariful este stabilit de asociaţie şi noi nu avem ce face.Dacă 
consideraţi că tariful nu este legal nu votaţi proiectul de hotărâre dar trebuie să 
găsiţi soluţia în condiţiile în care ne retragem din asociaţie.
                       Primăria Colelia nu are autorizaţie, nu are serviciu de salubritate 
înfiinţat iar masina de gunoi pe care o deţine nu poate să o folosească.
                        Primăria Grindu are contract cu o altă societate, tariful perceput 
populaţiei de această societate este mult mai mare.
                        Domnul consilier David Stanciu Marian spune că a purtat discuţii
cu directorul S.C. Salubris Group 2010 referitoare la acest tarif şi referitoare la 
mai multe probleme legate de activitatea de colectare a gunoiului în comuna 
Cocora, acesta spunându-i că tarifele au fost aprobate de membrii asociaţi iar 
dacă nu ne convine putem să ne retragem din asociaţie.Suntem singura comună 
care nu a plătit această taxă.                          
                      Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi 
se supune spre aprobare proiectul de hotărârâre privind  aprobarea tarifului 
stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 
2010, pentru colectarea gunoiului stradal de către S.C. Selectiv Deşeuri 2010 
S.R.L. pe anul 2018, în forma prezentată şi este aprobat cu 8 voturi pentru şi 3 
voturi împotriva din partea domnei consilier Petcu Victoria şi a domnilor 
consilieri  Gogan Radu şi Toader Vasile.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8 din 08.02.2018 referitoare la 
aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de 
merit acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul 2018;
                        Domnul consilier Cîrjan Saavu-preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea titlului şi art.1
şi 2 din H.C.L. nr.8 din 08.02.2018 referitoare la aprobarea numărului şi a 
cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 
2018, înforma prezentată şi este aprobat cu unanimitate de voturi.



                        Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale aferente anului 2018 pentru U.A.T. 
comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
                        Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                        Nefiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
cotizaţiei anuale aferente anului 2018 pentru U.A.T. comuna Cocora către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în forma prezentată şi este 
aprobat cu unanimitate de voturi.
                         Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale aferente anului 2018 pentru U.A.T. 
comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
GROUP 2010.
                         Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                        Nefiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
cotizaţiei anuale aferente anului 2018 pentru U.A.T. comuna Cocora către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 în forma 
prezentată şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
                        Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
doamnei Filip Emilia-Ligia  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2018.
                         Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                        Doamna consilier Petcu Victoria se înscrie la cuvânt referitor la 
Lista de investiţii ridicând aceeaşi problemă legată suma de 5.000 lei 
reprezentând lucrări în continuare la parc, cu toate că lucrările la parc s-au 
finalizat.
                        Cu toate că la sedinţa anterioară a solicitat devizul la parc nici 
până la acestă dată nu l-a primit. Nu va vota acest proiect de hotărâre.
                         Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
menţionând încă odată că întrucât dirigintele angajat la acestă lucrare de 
reabilitare parc comunal s-a retras în timpul lucrărilor nu s-au cheltuit aceste 
sume pentru dirigenţia de şantier. Am apelat la mai mulţi diriginţi de şantier dar 
nici unul nu a vrut să continue o lucrare deja finalizată.În aceste condiţii trebuie 
să apelăm la un specialist expert tehnic care să reia toată lucrarea de la început.
                         Recepţia finală nu o putem face decât în urma acestei expertize.
                       Nemaifiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe



trimestrul I al anului 2018 şi este aprobat cu 8 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă
din partea doamnei  consilier Petcu Victoria şi domnii consileri Gogan Radu şi 
Toader Vasile.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
doamnei consilier Petcu Victoria   pentru a prezenta raportul la proiectul de 
hotărâre privind anularea Hotărârii consiliului local Cocora nr.26 din 25.10.2012
privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri(loturi) situate în 
intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa.
                        Se dă cuvântul doamnei Vlad Vasilica-inspector asistent în cadrul
aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta referatul la proiectul de 
hotărâre privind anularea Hotărârii consiliului local Cocora nr.26 din 25.10.2012
privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri(loturi) situate în 
intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa, iniţiat de către doamna consilier Petcu Victoria.
                          Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                           Domnul primar cere permisiune să se înscrie la cuvânt arătând 
că referitor la acuzele doamnei consilier Petcu Victoria reieşite din expunerea de
motive prezentată menţionează că Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 
25.10.2012 a fost legală.Au fost concesionate nişte parcele de teren care din 
totdeauana au fost aferente Dispensarului veterinar, Casei specialistului şi a 
Grajdului anexă.Consilul local din acea perioadă a aprobat această concesiune 
tocmai pentru a se intra în legalitate întrucât nu se încasa nici un venit aferent 
acestor terenuri cu toate că deserveau Diapensarul veterinar.Hotărârea 26.din 
25.10.2012  are aviz de legalitate.
                           Nemaifiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, 
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind anularea Hotărârii 
consiliului local Cocora nr.26 din 25.10.2012 privind concesionarea prin 
încredinţare directă a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de 
folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa şi este repins cu 8 voturi împotriva proiectului şi 3 voturi pentru din 
parte doamnei consilier Petcu Victoria şi domnii consilieri Gogan Radu şi 
Toader Vasile.
                       Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar pentru a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                       Domnul consilier Cîrjan Savu -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                       Nefiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii 
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 



domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                       La punctul diverse domnul consilier Toader Vasile se adresează 
domnului secretar întrebând dacă s-a primit vreo adresă de la Parchet în legătură
cu dosarul penal al A.J.C.O.C.T.C. Bărăganu.
                        Domnul secretar răspunde domnului consilier Toader Vasile 
spunând că s-a primit prin posta militară o adresă care a venit târziu faţă de 
termenul la care trebuia să dăm răspuns.Totuşi am dat răspuns, Parchetul solicita
tabelele nominale înaintate către A.J.C.O.C.T.C. Bărăganu în original în anii 
2012 şi 2013, numai că noi nu dispunem de tabelele originale, aceste sunt 
depuse la A.P.I.A. Ialomiţa.Nu avem cunoştinţă de documentele false care au 
fost întocmite de domnul Niţă de la A.J.C.O.C.T.C. Bărăganu în legătură cu 
cetăţenii care au fost chemaţi la poliţie.
                        Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată
domnul consilier Cîrjan Savu -  preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
                 CÎRJAN  SAVU                                     STANCIU CONSTANTIN



                          R O M Â N I A
                  JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -votul exprimat de membrii consiliului local prezenţi la şedinţă;
                        În temeiul art.35 alin.(1), art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                
H O T Ă R Ă Ş T E :

                        Articol unic.Se alege ca preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, 
domnul consilier  CÎRJAN  SAVU, care va conduce şedinţele Consiliului local COCORA şi 
va semna hotărârile adoptate de acesta.

                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                CÎRJAN  SAVU

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                 Secretar al comunei
                                                                                                  Stanciu Constantin

Nr.12
Adoptata la Cocora
Astazi, 22.03.2018



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna
 Cocora către ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga"

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii nr.6/2016 a Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a membrilor parteneri GAL 
pentru perioada de programare 2014-2020;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.546/16.02.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.550/16.02.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr.928 din 15.03.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.36  alin.(2) lit.,,b'', alin(4)  lit.,,a'', art.45 alin.(2) lit.,,a'' şi 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 cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga, 
în calitate de membru al acestuia, în sumă de 3.087 lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentul contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora compartimentului
contabil din cadrul aparatului de speciaalitate al primarului, Instituţiei Prefectului Judeţul 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 Comunei,
                                                                                                                  STANCIU CONSTANTIN

Nr.13
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna
 Cocora către ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga"

                        Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii nr.6/2016 a Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a membrilor parteneri GAL 
pentru perioada de programare 2014-2020;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.546/16.02.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.550/16.02.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr._____din _______2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.36  alin.(2) lit.,,b'', alin(4)  lit.,,a'', art.45 alin.(2) lit.,,a'' şi 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 aprobare, următorul,

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

                        Art.1. Se aprobă cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga, 
în calitate de membru al acestuia, în sumă de 3.087 lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentul contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora compartimentului 
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului Judeţul 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,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.11
Astăzi, 16.02.2018

 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.551/16.02.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului

2018, pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Grupul de acţiune Local Ialomiţa Centrală
Balaciu- Căzăneşti-Reviga''

Incheiat astazi 16.02. 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 cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018, 
pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-
Reviga " 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.546/16.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018

pentru U.A.T. comuna Cocora către Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-
Căzăneşti- Reviga

                       Iniţierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat în urma Hotărârii nr.6/2016 a 
Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu- Căzăneşti- Reviga prin care s-a stabilit 
cotizaţia anuală a membrilor parteneri GAL pentru perioada  de programare 2014-2020.
                        U.A.T. Comuna Cocora este membru cu drepturi depline al Grupului de Acţiune Locală
Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga şi în conformitate cu actul de aderare, membrii asociaţiei 
au obligaţia să plătească o cotizaţie anuală stabilită de Adunarea Generală a Asociaţiei.
                         În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.6/ 2016 , cotizaţia anuală pentru unităţile 
administrativ-teritoriale membre GAL este 1,50 lei/locuitor/an raporată la populaţia comunei stabilită 
la sfârşitul anului 2017 care este de 2058 persoane rezultă o cotizaţie anuală de 3.087 lei.
                         Importanţa activării ca membru în cadrul unui Grup de Acţiune Locală este subliniată 
de faptul că oportunităţile de finanţare a proiectelor depuse prin GAL sunt multiple, ţinând cont că în 
noul exerciţiu PNDR 2014-2020 Grupurile de Acţiune Locală au la dispoziţie fonduri europene 
nerambursabile substanţiale, desigur mai mari decât în exerciţiul anterior 2007-2013.
                          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', alin.
(4) lit.,,a", art.45 alin.(2) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre şi 
adoptarea lui în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          SECRETAR
Nr.550/16.02.2018

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018

pentru U.A.T. comuna Cocora către Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-
Căzăneşti- Reviga

                   Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, are la bază 
Hotărârea nr.6/2016 a Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu -Căzăneşti- Reviga, prin 
care se stabileşte cotizaţia anuală aferentă pentru fiecare U.A.T. membru al Asociaţiei pentru exerciţiul
2014-2020.
                    Prin Hotărârea nr.6/2017 Adunarea Generală a Asociaţiei ,,Grupul de Acţiune Locală 
Ialomiţa Centrală Balaciu- Căzăneşti Reviga" s-a stabilit o cotizaţie anuală de 1,50 lei/locuitor/an 
pentru U.A.T. Cocora la populaţia de 2.058 locuitori îi revine o cotizaţie anuală de 3.087 lei.
                    Întrucât comuna Cocora este membru al Grupului de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
Balaciu-Căzăneşti-Reviga, se impune plata cotizaţiei către acesta, cu încadrarea în bugetul local al 
comunei şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
                    Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea proiectului 
de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna Cocora, din
bugetul local al comunei Cocora, către  Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu- 
Căzăneşti-Reviga în forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.928 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 

pentru UAT comuna Cocora către Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală
Balaciu-Căzăneşti-Reviga

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism, 
întrunită în sedinţă legal constituită în data de 15.03.2018, a luat în discuţie, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 pentru UAT comuna Cocora către 
Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti- Reviga.
                      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, 15.03.2018
La Cocora



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

  SALUBRIS  GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal de către 
S.C. Selectiv Deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile Hotărârii nr.8/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara 
                        -prevederile Hotărârii consiliului local nr.16/28.03.2012 privind asocierea comunei 
Cocora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.552/16.02.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.553/16.02.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr.929 din 15.03.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.12 alin.(1), art.36  alin.(6) pct.14, coroborat cu art.45 alin.(1) şi 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 tariful pentru colectarea gunoiului stradal practicat de S.C. Selectiv 
Deşeuri 2010 SRL pe anul 2018 în cuantum de 4.000 lei/lună.
                        Art.2.Taxa pentru colectarea gunoiului stradal va fi suportată din bugetul local al 
comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora împreună cu serviciile subordonate vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţul 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 Comunei,
                                                                                                                  STANCIU CONSTANTIN

Nr.14
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018



  
        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

  SALUBRIS  GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal de către 
S.C. Selectiv Deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

                       Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile Hotărârii nr.8/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara 
                        -prevederile Hotărârii consiliului local nr.16/28.03.2012 privind asocierea comunei 
Cocora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.552/16.02.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.553/16.02.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr._____din_________2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.12 alin.(1), art.36  alin.(6) pct.14, coroborat cu art.45 alin.(1) şi art.115 
alin.  (1) lit.,,b" 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 tariful pentru colectarea gunoiului stradal practicat de S.C. Selectiv 
Deşeuri 2010 SRL pe anul 2018 în cuantum de 4.000 lei/lună.
                        Art.2.Taxa pentru colectarea gunoiului stradal va fi suportată din bugetul local al 
comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora împreună cu serviciile subordonate vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţul 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,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                       Stanciu Constantin

Nr.12
Astăzi, 16.02.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.554/16.02.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal

   de către S.C. Selectiv deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

Incheiat astazi 16.02.2018
                     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 tarifului stabilit de către

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului
stradal de către S.C. Selectiv deşeuri 2010 SRL pe anul 2018,  la sediul institutiei, in vederea

consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul
Ialomiţa.
                  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.552/16.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal
   de către S.C. Selectiv deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

 

                       Iniţierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat în urma Hotărârii nr.8/2016 a 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 prin care 
s-a stabilit tariful practicat de către S.C. Selectiv Deşeuri 2010 pentru colectarea gunoiului stradal.
                        U.A.T. Comuna Cocora este membru asociat conform Hotărârii consiliului local nr.16
din 28.03.2012.
                         În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.8/ 2016 , tariful pentru colectarea 
gunoiului stradal practicat de S.C. Selectiv Deşeuri 2010 începând 01.01.2017 a fost de 4.000 
lei/lună, tarif practicat şi pentru anul 2018.
                          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), art.36 
alin.(6) pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin(1)lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul 
de hotărâre şi adoptarea lui în forma prezentată.

\

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          SECRETAR
Nr.553/16.02.2018

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal
   de către S.C. Selectiv deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

 

                   Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, are la bază 
Hotărârea nr.8/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS GROUP 2010 prin care s-a stabilit tariful pentru colectarea gunoiului stradal de către 
S.C. Selectiv Deşeuri 2010 SRL începând cu data de 01.01.2017 în cuantum de 4.000 lei/lună, tari 
care este practicat şi pentru anul 2018.        
                    Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea proiectului
de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea gunoiului stradal practicat de S.C. Selectiv 
deşeuri 2010 pentru anul 2018,  în forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.929 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal
   de către S.C. Selectiv deşeuri 2010 SRL pe anul 2018

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 15.03.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea tarifului stabilit de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS GROUP 2010 pentru colectarea gunoiului stradal de către S.C.Selectiv deşeuri 2010 
SRL pe anul 2018.
                      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, 15.03.2018
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T A R A R E
privind modificarea titlului si art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018 referitoarea la aprobarea

numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit, acordate elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora pentru anul 2018

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.7, art.8, art.11 la art.13 din Anexa la  Ordinul 
Ministrului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.12 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresa nr.2528/20.02.2018 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa;
                       -referatul nr.801/05.03.2018 al secretarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.930/15.01.2018 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.931/15.01.2018 al comisiei pentru invatamant, sanatate si 
familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

                              
                            Art.1. Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care va 
avea următorul cuprins:,,Hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor 
social şi burselor de merit, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2017-2018.
                            Art.2. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care 
va avea următorul cuprins: ,,Se aproba acordarea unui număr de 20 burse de ajutor social în cuantum 
lunar  de 30 lei /elev,  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială 
Cocora pentru  anul şcolar 2017 - 2018.
                           Art.3. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care va
avea următorul cuprins:,,Se aprobă acordarea unui număr de 8 burse de merit în cuantum lunar de
100 lei/elev, elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru
anul  şcolar  2017 - 2018.
                           Art.4.Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 20.02.2018 rămân 
neschimbate.

              PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
                             CÎRJAN  SAVU
                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.15
Adoptata la COCORA
Astazi, 22.03.2018



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T    DE  H O T A R A R E
privind modificarea titlului si art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018 referitoarea la aprobarea

numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit, acordate elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora pentru anul 2018

                       Primarul  comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.7, art.8, art.11 la art.13 din Anexa la  Ordinul 
Ministrului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.12 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresa nr.2528/20.02.2018 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa;
                       -referatul nr.801/05.03.2018 al secretarului comunei;
                       -raportul de avizare nr._____/_________2018 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.____/_________2018 al comisiei pentru invatamant, sanatate si
familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

                              
                            Art.1. Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care va 
avea următorul cuprins:,,Hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor 
social şi burselor de merit, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2017-2018.
                            Art.2. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care 
va avea următorul cuprins: ,,Se aproba acordarea unui număr de 20 burse de ajutor social în cuantum 
lunar  de 30 lei /elev,  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială 
Cocora pentru  anul şcolar 2017 - 2018.
                           Art.3. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 08.02.2018 care va
avea următorul cuprins:,,Se aprobă acordarea unui număr de 8 burse de merit în cuantum lunar de
100 lei/elev, elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru
anul  şcolar  2017 - 2018.
                           Art.4.Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 20.02.2018 rămân 
neschimbate.

                 INIŢIATOR  PROIECT,
                              PRIMAR,
                  Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.13
Astazi, 05.03.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.802/05.03.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea titlului si art.1 şi 2 din H.C.L.

nr.8/08.02.2018 referitoarea la aprobarea numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi
burselor de merit, acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială

Cocora pentru anul 2018

Incheiat astazi 05  martie 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, modificarea titlului si art.1 şi 2 din 
H.C.L. nr.8/08.02.2018 referitoarea la aprobarea numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor 
social şi burselor de merit, acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala 
Gimnazială  Cocora pentru anul 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



               
       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.801/05.03.2018

R E F E R A T
privind modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018 referitoare la stabilirea numărului

şi a  cuantumului burselor de ajutor  social şi burselor de merit, acordate elevilor din
 invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2018

                            Prin adresa nr.2528 din 20.02.2018, în urma efectuării controlului de legalitate 
Instituţia prefectului-Judeţul Ialomiţa ne face cunoscut că Hotărârea Consiliului Local nr.8 trebuie 
modificată deoarece atât din titlul hotărârii cât şi din cuprinsul acesteia(art.1 şi 2) reiese că bursele 
aprobate se referă la anul 2018.
                             Potrivit prevederilor art.17 din anexa la Ordinul 5576/2011 ,,Bursele se acordă în 
fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare.
                             Având în vedere cele menţionate propun Consiliului local Cocora spre aprobare, 
modificarea titlului şi art.1 şi 2 din Hotărârea nr.8/08.02.2018 în sensul că bursele de ajutor social şi 
bursele de merit aprobate se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2017- 2018.
                             

SECRETAR,
Stanciu Constantin



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.930 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018

referitoare la aprobarea numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de
 merit acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială 

 Cocora pentru anul 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.03.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018 referitoarea la 
aprobarea numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit,  acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru  anul 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________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________  

Emis astazi, 15.03.2018
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.931 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018

referitoare la aprobarea numărului şi a  cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de 
 merit, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar  de stat de la Şcoala Gimnazială 

 Cocora pentru anul 2018

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.03.2018, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind  modificarea titlului şi art.1 şi 2 din H.C.L. nr.8/08.02.2018 
referitoare la aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit,  
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru  
anul 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU___________________
                                                                               TOADER VASILE__________________
                                                                               VLAD DOREL_____________________
                                                                               MIREA ION________________________

Emis astazi, 15.03.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna

 Cocora către ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa 

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                       -prevederile art.3 din H.C.L. nr.21/29.06.2017 privind aprobarea asocierii comunei 
Cocora cu judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
                       -prevederile Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
                       -expunerea de motive nr.816/06.03.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.817/06.03.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.932 din 15.03.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.36  alin.(2) lit.,,b'', alin(4)  lit.,,a'', art.45 alin.(2) lit.,,a'' şi 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 cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, în calitate de 
membru al acestuia, în sumă de 3.087 lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentul contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentului contabil din cadrul aparatului de speciaalitate al primarului, Instituţiei Prefectului 
Judeţul 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 Comunei,
                                                                                                                  STANCIU CONSTANTIN

Nr.16
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna

 Cocora către ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa 

                        Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                       -prevederile art.3 din H.C.L. nr.21/29.06.2017 privind aprobarea asocierii comunei 
Cocora cu judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
                       -prevederile Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa   
Examinând:
                       -expunerea de motive nr.816/06.03.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.817/06.03.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr._____din _______2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.36  alin.(2) lit.,,b'', alin(4)  lit.,,a'', art.45 alin.(2) lit.,,a'' şi 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 aprobare, următorul,

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

                        Art.1. Se aprobă cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa,  în calitate de 
membru al acestuia, în sumă de 3.087 lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri prin compartimentul contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului 
Judeţul 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,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.14
Astăzi, 06.03.2018



 
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.818/06.03.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului

2018, pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa''

Incheiat astazi 06.03. 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 cuantumului cotizaţiei aferente
anului 2018 pentru U.A.T. comuna Cocora către ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
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.816/06.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018
pentru U.A.T. comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

                       Iniţierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat în baza prevederilor art.3 din  
Hotărârea Consiliului Local nr.21/29.06.2017 şi a Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa, documente în care s-a stabilit cotizaţia anuală a membrilor asociaţiei.
                        U.A.T. Comuna Cocora este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi 
în conformitate cu actul de asociare, membrii asociaţiei au obligaţia să plătească o cotizaţie anuală 
stabilită în Actul constitutiv.
                         În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Asociaţiei de 
DezvoltareIntercomunitară Ialomiţa , cotizaţia anuală pentru unităţile administrativ-teritoriale 
membre  este 1,50 lei/locuitor/an raporată la populaţia comunei stabilită la sfârşitul anului 2017 care 
este de 2058 persoane rezultă o cotizaţie anuală de 3.087 lei..
                          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', 
alin.(4) lit.,,a", art.45 alin.(2) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre şi 
adoptarea lui în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          SECRETAR
Nr.817/06.03.2018

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018
pentru U.A.T. comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

                   Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, are la bază 
art.3 din Hotărârea Consiliului Local Cocora nr.21 din 29.06.2017 şi Actul constitutiv al Asociaţiei 
de  Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa  prin care se stabileşte cotizaţia anuală aferentă pentru 
fiecare U.A.T. membru al Asociaţiei.
                    Prin asctul constituţiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa s-a stabilit o 
cotizaţie anuală de 1,50 lei/locuitor/an,  pentru U.A.T. Cocora la populaţia de 2.058 locuitori îi 
revine o cotizaţie anuală de 3.087 lei.
                    Întrucât comuna Cocora este membru al asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa, se impune plata cotizaţiei către acesta, cu încadrarea în bugetul local al comunei şi cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                    Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea proiectului
de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna Cocora, 
din bugetul local al comunei Cocora, către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în 
forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.932 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 
pentru UAT comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 15.03.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 pentru UAT comuna Cocora
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 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 
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, 15.03.2018
La Cocora



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018  pentru U.A.T. Comuna

 Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS  GROUP 2010

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.35, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii nr.56/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010 ;
                        -prevederile Hotărârii consiliului local nr.16/28.03.2012 privind asocierea comunei 
Cocora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.822/06.03.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.823/06.03.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr.933 din 15.03.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.12 alin.(1), art.36  alin.(6) pct.14, coroborat cu art.45 alin.(1) şi 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 cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Asociaţia de Dezoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010, în 
sumă de 25.000  lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora împreună cu serviciile subordonate vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţul 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 Comunei,
                                                                                                                  STANCIU CONSTANTIN

Nr.17
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018
  



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018  pentru U.A.T. Comuna

 Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS  GROUP 2010

                       Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.35, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii nr.56/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitare SALUBRIS GROUP 2010 ;
                        -prevederile Hotărârii consiliului local nr.16/28.03.2012 privind asocierea comunei 
Cocora în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.822/06.03.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.823/06.03.2018 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate alprimarului;
                       -raportul de avizare nr._____din_________2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico financiare, protecţia mediului şi turism.
                        În temeiul art.12 alin.(1), art.36  alin.(6) pct.14, coroborat cu art.45 alin.(1) şi 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 aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                        Art.1. Se aprobă cuantumul cotizaţiei aferente anului 2018 pentru U.A.T. Comuna 
Cocora  şi plata acesteia către Asociaţia de Dezoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010  în 
sumă de 25.000  lei.
                        Art.2.Plata cotizaţiei va fi suportată din bugetul local al comunei Cocora.
                        Art.3.Primarul comunei Cocora împreună cu serviciile subordonate vor aduce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.
                        Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Cocora 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului Judeţul 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,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                       Stanciu Constantin

Nr.16
Astăzi, 06.03.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.824/06.03.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 

pentru U.A.T.comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS  GROUP 2010

 

Incheiat astazi 06.03. 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 cuantumului cotizaţiei aferente
anului 2018 pentru UAT comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
GROUP 2010,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora,
judetul Ialomiţa.
                  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.822/06.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018

pentru U.A.T. comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS  GROUP 2010

 

                       Iniţierea prezentului proiect de hotărâre s-a realizat în urma Hotărârii nr.56/2016 a 
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010 prin care 
s-a stabilit cotizaţia anuală a membrilor asociaţi pe anul 2017.
                        U.A.T. Comuna Cocora este membru asociat conform Hotărârii consiliului local nr.16
din 28.03.2012.
                         În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.56/ 2016 , cotizaţia anuală pentru unităţile
administrativ-teritoriale membre stabilită pentru anul 2017 a fost de 25.000 lei.
                         Întrucât pentru anul 2018 nu a fost emisă hotărâre pentru modificarea cotizaţiei şi în 
urma discuţilor avute cu conducerea Asociaţiei cuantumul cotizaţiei pe anul 2018 rămâne cel stabilit 
pentru 2017.
                          Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(1), art.36 
alin.(6) pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin(1)lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul 
de hotărâre şi adoptarea lui în forma prezentată.

\

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          SECRETAR
Nr.823/06.03.2018

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018

pentru U.A.T.comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS  GROUP 2010

 

                   Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, are la bază 
Hotărârea nr.56/2016 a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS GROUP 2010 prin care s-a stabilit cotizaţia anuală aferentă pentru fiecare U.A.T. 
membru al Asociaţiei pentru anul 2017 care a fost în cuantum de 25.000 lei.       
                    U.A.T. comuna Cocora este membru asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
SALUBRIS GROUP 2010 conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr.16 din 28.03.2012, 
astfel că impune plata cotizaţiei către acesta, cu încadrarea în bugetul local al comunei.
                    Din aceste considerente, cu respectarea prevederilor legale, propun adoptarea proiectului
de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2018, pentru U.A.T. Comuna Cocora, 
din bugetul local al comunei Cocora, către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS 
GROUP 2010,  în forma prezentată de iniţiator.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.933 din 15.03.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 

pentru U.A.T. comuna Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS  GROUP 2010

 

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 15.03.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente anului 2018 pentru UAT Comuna 
Cocora către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS GROUP 2010.
                      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, 15.03.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                       

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

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.5 alin.(4) , art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -contractul nr.1260/20.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.882/12.03.2018 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.934/15.03.2018 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 I al anului 2018 
ca urmare a influienţelor în plus cu suma de 1.296.877,32 lei, reprezentând sumă alocata din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa".
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.490.077,32 lei şi
la cheltuieli în sumă de 4.030.718,38 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,
                                        CÎRJAN  SAVU

             
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin

Nr.18
Adoptată la Cocora
Astăzi, 22.03.2018



       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 I al anului 2018

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.5 alin.(4) , art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       .contractul nr.1260/20.02.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.882/12.03.2018 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 I al anului 2018 
ca urmare a influienţelor în plus cu suma de 1.296.877,32 lei, reprezentând sumă alocata din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa".
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.490.077,32 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 4.030.718,38 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.15
Astăzi, 06.03.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.820/06.03.2018

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

pe trimestrul I al anului 2018

Incheiat astazi 06.03.2018
                     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 I
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.934 din 15.03.2018

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

pe trimestrul I al anului 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.03.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I  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, 15.03.2018
La Cocora



                           RO M Â N I A
                   JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                                         
H O T Ă R Â R E

privind respingerea proiectului de hotărâre privind anularea Hotărârii consiliului local 
nr.26/25.10.2012 privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri(loturi) 

situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, apartinând domeniului 
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa 

                  Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  Având în vedere:
                  -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;
                  -prevederile H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
                  Examinând: 
                  -expunerea de motive nr.864/12.03.2018 şi proiectul de hotărâre iniţiat de doamna consilier 
Petcu Victoria;
                  -referatul nr.949/13.03.2018 al doamnei Vlad Vasilica-inspector asistent în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                   -Hotărârea consiliului local nr.26/25.10.2010 privind concesionarea prin încredinţare directă 
a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                  -avizul nefavorabil  nr.950/15.03.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico 
financiare, protecţia mediului şi turism ;
                  -avizul nefavorabil nr.951/15.03.2018  al comisiei juridice şi de disciplină , amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială .
                  În temeiul 36 alin.(5) lit.,,b’’, art.39 alin.(1) si art.45 alin.(3) 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 respinge proiectul de hotărâre referitor la anularea Hotărârii consiliului local nr.26 
din 25.10.2012 privind concesionarea prin incredinţare directă a unor terenuri(loturi) situate în 
intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                   Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată doamnei consilier Petcu Victoria, Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului comunei.

                             PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                         CÎRJAN  SAVU
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin 

Nr.19
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018



      ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL LOCAL  COCORA

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  contabilităţii  nr.82/1991,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
- prevederile  Hotărârii   Guvernului   nr.   1031/1999   pentru   aprobarea   Normelor

metodologice privind înregistrarea  în contabilitate  a bunurilor  care alcătuiesc  domeniul  public  al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.22/1969  privind  angajarea  gestionarilor,  constituirea  de  garanţii  şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi prevederile Anexei nr. 1, pct. II, alin.(1) şi alin(2)  lit. (c) din H.G. nr. 548/1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor şi municipiilor;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.2139/2004  pentru  aprobarea  Catalogului  privind
clasificarea şi duratele  normale de funcţionare a mijloacelor  fixe,  cu modificările  şi completările
ulterioare;

-prevederile  anexei  nr.22  din  Hotărârea  Guvernului  nr.1353/2001  -privind  atestarea
domeniului public al judeţului Ialomiţa,precum şi  a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Ialomiţa;

-prevederile  Legii  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,cu
modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
            Examinând:
           -expunerea de motive nr.865/12.03.2018 a primarului comunei Cocora;
           - referatul nr.866/12.03.2018 al secretarului comunei Cocora;

-raportul  de  avizare  nr.958/15.03.2018  al  comisiei  juridice  şi  de  disciplină,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.”c” şi alin.(5), art. 45 alin(3), art. 115 alin.(1) lit.”b”
şi  art.122  din  Legea  nr.  215/2001,  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare: 



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Lefter Sorin-Dănuţ - primarul comunei
Membrii:         Stanciu  Constantin - secretarul comunei

Manea Valerica - inspector superior(contabil)
                                    Vlad Vasilica                         -inspector asistent(responsabil cu registrul
                                                                                    agricol)

Avrămiţă Ionel             - referent asistent cu probleme de urbanism
Art.2. (1)  Comisia  prevăzută  la  art.1  va întocmi  inventarierea  bunurilor  care  aparţin  sau

urmează să fie trecute în domeniul public al comunei Cocora în conformitate cu prevederile H.G. nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

             (2) După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului local Cocora
şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru atestarea acestuia prin Hotărâre de Guvern.

  (3) Orice completări sau modificări aduse inventarului public al comunei Cocora vor
fi prezentate spre însuşire Consiliului local

Art.3. Prezenta se comunică comisiei de inventariere constituită la art.1, Consiliului judeţean
Ialomiţa, Instituţiei prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei cocora.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          
                          CÎRJAN  SAVU                                       
                                                                                           
                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    Secretarul comunei,
                                                                                                                STANCIU CONSTANTIN

Nr.20
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.03.2018



      ROMÂNIA
        JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA   COCORA
                  PRIMAR

 

P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care

alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

 Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  contabilităţii  nr.82/1991,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
- prevederile  Hotărârii   Guvernului   nr.   1031/1999   pentru   aprobarea   Normelor

metodologice privind înregistrarea  în contabilitate  a bunurilor  care alcătuiesc  domeniul  public  al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.22/1969  privind  angajarea  gestionarilor,  constituirea  de  garanţii  şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi prevederile Anexei nr. 1, pct. II, alin.(1) şi alin(2)  lit. (c) din H.G. nr. 548/1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor şi municipiilor;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.2139/2004  pentru  aprobarea  Catalogului  privind
clasificarea şi duratele  normale de funcţionare a mijloacelor  fixe,  cu modificările  şi completările
ulterioare;

-prevederile  anexei  nr.22  din  Hotărârea  Guvernului  nr.1353/2001  -privind  atestarea
domeniului public al judeţului Ialomiţa,precum şi  a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Ialomiţa;

-prevederile  Legii  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,cu
modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
            Examinând:
           -expunerea de motive nr.865/12.03.2018 a primarului comunei Cocora;
           - referatul nr.866/12.03.2018 al secretarului comunei Cocora;

-raportul de avizare nr.___/________2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul prevederilor art. 36 alin(2) lit.”c” şi alin.(5), art. 45 alin(3), art. 115 alin.(1) lit.”b”
şi  art.122  din  Legea  nr.  215/2001,  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 



P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Lefter Sorin-Dănuţ - primarul comunei
Membrii:         Stanciu  Constantin - secretarul comunei

Manea Valerica - inspector superior(contabil)
                                    Vlad Vasilica                         -inspector asistent(responsabil cu registrul
                                                                                    agricol)

Avrămiţă Ionel             - referent asistent cu probleme de urbanism
Art.2.  (1)  Comisia  prevăzută  la  art.1  va  întocmi  inventarierea  bunurilor  care  aparţin  sau

urmează să fie trecute în domeniul public al comunei Cocora în conformitate cu prevederile H.G. nr.
548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

             (2) După întocmirea inventarului acesta va fi supus aprobării Consiliului local Cocora
şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru atestarea acestuia prin Hotărâre de Guvern.

  (3) Orice completări sau modificări aduse inventarului public al comunei Cocora vor
fi prezentate spre însuşire Consiliului local

Art.3. Prezenta se comunică comisiei de inventariere constituită la art.1, Consiliului judeţean
Ialomiţa, Instituţiei prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Cocora.

                   INIŢIATOR  PROIECT,                          
                          PRIMAR,                                       
                   Ing. Lefter Sorin-Dănuţ                                                                        
                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                    Secretarul comunei,
                                                                                                                STANCIU CONSTANTIN

Nr.18
Astăzi, 12.03.2018

 



        ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3493/03.11.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea

  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Încheiat astăzi 12.03. 2018
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa,  la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetaţenii comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



                ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
        COMUNA COCORA
                  PRIMAR
        Nr.865/12.03.2018                    

EXPUNERE DE MOTIVE

 la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi

regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare,  inventarierea bunurilor care

alcătuiesc  domeniul  public  al  unităţilor  administrativ  teritoriale  se  întocmeşte  de comisii  special

constituite în acest sens.

Prin  HG  nr.  548/1999  sunt  aprobate  Normele  Tehnice  pentru  întocmirea  inventarului

bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunelor,  municipiilor  şi  judeţelor,  în  care  se

stipulează funcţiile componente ale comisiilor speciale de inventariere.

            Legislaţia în materie prevede faptul că, înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei

speciale se aprobă prin hotărâre proprie a consiliului local - conform dispoziţiilor Anexei nr. 1 – pct.

II alin.(1) din HG nr. 548/1999.

În aceste  condiţii  se  impune  constituirea  comisiei  speciale  pentru  întocmirea  inventarului

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora.

Faţă de cele prezentate,  supun atenţiei  şi aprobării  d-voastră proiectul de hotărâre privind

constituirea  comisiei  speciale  pentru  întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul

public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

PRIMAR

Ing.Lefter Sorin-Dănuţ



ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
      COMUNA COCORA
            SECRETAR
     Nr.866/12.03.2018

 

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind econstituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Având în vedere modificările survenite în patrimoniul comunei Cocora ( intrări, modificări

privind elementele de identificare, valori contabile sau situaţia juridică )  este necesară aprobarea

prin Hotărâre a Consiliului local a inventarului reactualizat al bunurilor ce aparţin domeniului public

al comunei Cocora, întocmit conform HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru

întocmirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunelor,  municipiilor  şi

judeţelor.

În acest sens propun constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al oraşului, conform Anexei 1, pct. II, alin(1) lit. „c” din HG nr.

548/1999, care prevede că acesta este formată din: preşedinte- primar, membrii: secretarul comunei,

care va fi şi secretarul comisiei speciale, contabilul, agentul agricol şi tehnicianul în construcţii sau

alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu. 

În cadrul aparatului de specialitate se regăsesc funcţionarii publici cu atribuţiile menţionate

de  lege  şi în consecinţă propun cooptarea acestora în comisia specială ce urmează a fi constituită şi

aprobată prin hotărârea consiliului local alături de primar, în calitate de preşedinte al acestei comisii.

SECRETAR

Stanciu Constantin



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.958 din 15.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 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 15.03.2018,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul 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, 15.03.2017
La Cocora
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