
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 24.04.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.91 din 18.04.2018, 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 
Manea Valeriaca-inspector (contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                     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 22.03.2018.
                    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 execuţiei bugetare pe 
trimestrul I al anului financiar 2018;
                       -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul II al anului 2018;
                       -proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pe anul 
2018.
                      -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 doamnei Manea 
Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului  
pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetare pe trimestrul I al anului financiar 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 consiler Petcu Victoria care care în 
cuvântul său  menţionează că aşa cum reiese din execuţie, în luna martie s-a 
plătit către ADI Ialomiţa suma de 6.000 lei pentru auditul efectuat  în luna 
martie  la Primăria Cocora de către reprezentanţii acestei instituţii.Atrage atenţia



domnului secretar asupra faptului că nu a prezentat Raportul de audit în şedinţa 
consiliului local.
                     De asemeni se referă la faptul că de mai multe ori a solicitat 
contractul încheiat de primărie pentru întreţinerea SITE-ului, pentru că plătim 
sume dar pe site-ul primăriei nu sunt postate actele administrative.
                     Domnul secretar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
menţionând că la această dată sunt postate pe site-ul primăriei toate hotărârile 
consiliului local adoptate pe anul 2018.
                     O altă întrebare din partea doamnei consilier Petcu Victoria se 
referă la faptul că tot în luna martie s-au achitat sume  reprezentând cheltuieli 
pentru reparaţii drujbe.Ce lucrări s-au efectuat cu drujbele în luna martie ?.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând
că în luna martie am avut viscol şi că am tăiat lemne până în luna aprilie.
                     Doamna consilier Petcu Victoria întreabă că nu era mai bine decât 
să dăm atâţia bani pe reparaţii să cumpărăm altele noi ?.
                     Domnul primar spune că în această iarnă din decembrie şi până în 
prezent am consumat pentru foc lemnele rezultate din demolarea căminului 
cultural care au mai avut şi cuie şi de aici au apărut cheltuieli fiind necesară 
înlocuirea lanţurilor.În tot cazul s-a făcut o economie la lemne de 10.000 lei 
astfel că ne-au rămas lemne în stoc şi pentru iarna următoare.
                     Nemaifiind alte discuţii se supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 
2018 în forma prezentată  şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se să cuvântul 
doamnei Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2018.
                     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 rectificarea bugetului local pe
trimestrul II al anului 2018 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 nota de fundamentare a primarului comunei 
Cocora privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate al 
primarului şi Statului de Funcţii pe anul 2018.
                        Domnul consilier Cîrjan Savu-preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                        Se dă cuvântul domnului consilier Petcu Victoria care arată în 
cuvântul său că nu înţelege această joacă cu coborârea şi urcarea acestor posturi.
                        Consideră că era mai corect să se găsească persoana potrivită cu 
studii superioare pentru ocuparea acestui post.



                        Domnul primar spune că postul va fi scos la concurs.
                        Doamna consilier Petcu Victoria mai spune că în perioada 2009-
2010 în Organigramă a fost de expert local pentru romi pentru care s-a acordat 
salariul pe statul de plată.Din cunoştinţele acesteia expertul rom angajat nu ar fi 
beneficiat de acel salariu, banii fiind folosiţi la sport.
                          Domnul primar spune că nu are cunoştinţă de acest lucru şi nu 
ştie cine a luat banii.Expertul rom nu a fost în Organigrama instituţiei.Faptul că 
a fost plătit de la casieria primăriei se pot verifica statele de plată.
                        Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii  
pe anul 2018, în forma prezentată şi este aprobat cu unanimitate de voturi.          
                       La punctul diverse domnul primar cere permisiunea de a se înscrie
la cuvânt infomând consiliul local asupra faptului că în data de 13.04.2018 am 
avut un control de la Instituţia Prefectului judeţului Ialomiţa având ca temă 
situaţia juridică şi legalitatea hotărârii prin care  s-a concesionat  prin 
încredinţare directă terenul către domnul Dragosin Aurel- medicul Dispensarului
veterinar Cocora.Ieri s-a primit raportul privind aspectele constatate, aspecte pe 
care toţi domnii consilieri le-au primit în copie.Din raport rezultă că terenul 
respectiv ar aparţine ADS-ului iar consiliul local Cocora nu ar fi avut dreptul să 
îl concesioneze.
                        De aceea îl întreabă pe domnul consilier Toader Vasile fostul 
primar de ce nu i s-a dat tot terenul Dispensarului veterinar la acea vreme.
                        De asemeni în anul 2012 când s-a adoptat hotărârea prin care ă s-
a concesionat terenul domnului Dragosin Aurel aţi fost de acord  iar acum 
sunteţi împotrivă.
                        Domnul consilier Toader Vasile răspunde menţionând că la 
vremea respectivă secretarul era cel care venea în  şedinţa consiliulului local în 
colaborare cu prefectura stabilea situaţia juridică a terenurilor.
                        Am votat pentru în anul 2012 întrucât nu am avut ce face dar 
părerea mea este ca  ar fi trebuit ca fiecare să fi beneficiat de terenul din spate, 
Constantin Ion în dreptul fostei brutării, clădire cumpărată de către acesta şi 
pentru care a făcut cererere pentru concesionare apoi domnul Dragosin în 
dreptul dispensarului  şi aşa mai departe. 
                        Doamna consilier Petcu Victoria spune că este foarte mulţumită 
de răspunsul prefecturii şi că în acest fel s-a lămurit situaţia acestui teren.
                        De asemeni doamna consilier Petcu Victoria se adresează 
domnului primar  spunând că în luna martie 2017 am adoptat o hotărâre privind 
regulamentul de gospodărire a localităţii.
                         În acel regulament sunt stabilite nişte măsuri şi sancţiuni pentru 
nerespectare.În acest sens întreabă de ce staţia de autobuz nu a fost întreţinută în
această primăvară fiind atribuţia primăriei şi deci propune ca domnul primar să 
fie sancţionat.



                        Domnul primar spune că după cum se ştie anul acesta iarna a fost
cam lungă am avut viscol şi zăpadă inclusiv în luna martie, astfel ca spre 
deosebire de alţi ani  timpul ne-a luat prin surprindere, lucru care se observă şi în
gospodăria fiecăruia.
                        Doamna consilier Petcu Victoria se adresează domnului 
viceprimar referitor la cererea doamnei Rădulescu Valentina care solicită 
rezolvarea problemei legată de scurgerea apei pluviale pe strada unde locuieşte.
                        Domnul viceprimar spune că pe acea stradă situaţia este delicată 
şi va trebui să găsim soluţii.
                        Domnul consiler David Stanciu Marian se referă la contractul de 
furnizare a apei şi propune ca acesta să fie studiat  pentru că intenţionează să 
facă o cerere pentru a se racorda la sistemul de alimentare cu apă al comunei 
pentru a iriga terenul  proprietate personală din marginea localităţii.
                        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



                        ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                              
                                                                                                 

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

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                -expunerea de motive nr.1307/16.04.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.1308/16.04.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.1338/18.04.2018  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                
                

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I  al anului financiar 2018, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 1.036.369,57  lei, la cheltuieli 530.865,91 lei, cu un 
excedent de 505.503,66  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 33.226,55 lei, la cheltuieli 5.596,18 lei, cu un excedent 
de 27.630,37 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                     CÎRJAN SAVU
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.21
Adoptată la COCORA
Astăzi, 24.04.2018



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

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

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.1307/16.04.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.1308/16.04.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/_____2018  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
spre aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I al anului financiar 2018, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 1.036.369,57 lei, la cheltuieli 530.865,91 lei, cu un 
excedent de 505.865,91 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 33.226,55 lei, la cheltuieli 5.596,18 lei, cu un 
excedent de 27.630,37 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.19
Astăzi, 16.04.2018



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1309/16.04.2018

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

pe trimestrul I al anului financiar 2018

Incheiat astazi 16 aprilie 2018 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul I  al anului financiar 2018  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre 
cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

  SECRETAR,
Stanciu Constantin



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.1307/16.04.2018

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

al anului financiar 2018

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare pe 
care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul finantarii 
diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea principiului  
autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului I al anului 2018 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 
credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare de catre autoritatile 
deliberative, executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la Directia Generala a Finantelor 
Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobare consiliului local a prezentului 
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2018, pe surse de 
finanţare, astfel:
                   - la sursa A: -  la venituri 1.036.369,57 lei, la cheltuieli 530.865,91  lei, cu un excedent 
de 505.865,91 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                   - la sursa E: - la venituri 33.226,55 lei, la cheltuieli 5.596,18  lei, cu un excedent de 
27.630,37 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1338 din 18.04.2018

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

pe trimestrul I al anului financiar 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I  al anului financiar 2018.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

                    Presedinte comisie,
     ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN________________ 

Emis astazi, 18.04.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                       

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul II 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.2674/28.03.2018, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
imobiliară Ialomiţa;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului
local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.1310/16.04.2018 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.1339/18.04.2018 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 315.000 lei, reprezentând :
                                  -160.000 lei-sume încasate în plus faţă de prevederile iniţiale;
                                  -155.000 lei-sume alocate pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică  iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale în cadrul 
Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.805.077,32 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 4.345.718,38 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.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.22
Adoptată la Cocora
Astăzi, 24.04.2018



       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 II 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.2674/28.03.2018, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ialomiţa;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului
local pe anul 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.1310/16.04.2018 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 II al anului 
2018 ca urmare a influienţelor în plus cu suma de 315.000 lei, reprezentând:
                                 -160.000 lei- sume încasate în plus faţă de prevederile iniţiale;
                                 -155.000 lei- sume alocate pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale în cadrul 
Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.805.077,32 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 4.345.718,38 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.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.20
Astăzi, 16.04.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1311/16.04.2018

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

pe trimestrul II al anului 2018

Incheiat astazi 16.04.2018
                     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 II  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.1339 din 18.04.2018

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

pe trimestrul II al anului 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II  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, 18.04.2018
La Cocora


