
           ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, modificată şi
completată de O.U.G. nr.79/2017
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.3230/15.10.2018 a primarului comunei Cocora;
                    -raportul nr.3194/10.10.2018 al consilierului  ITL din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
                    -raportul de avizare nr.___/_______2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.____/______2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.____/_______2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, 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. Începând cu 1 ianuarie 2019 impozitele şi taxele locale se stabilesc după cum 
urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, constituind anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau asupra 
valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă;
               

              c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, 
se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.



                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
                          d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute atât de persoanele 
fizice cât şi cele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota  
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                   Art.2.-Pentru terenurile situate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea de 
teren cu construcţii precum şi pentru terenurile amplasate în extravilan se aplică coeficientul de 1,1 
prevăzut la art.457(6).
                   Art.2. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.
(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după cum 
urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, la 
10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de până 
la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.3. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2017, în 
comuna Cocora, se va aplica,  taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au 
încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru persoane fizice şi 
51 lei/lună pentru persoane juridice şi 101 lei pentru instituţii publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 4.053 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 8.107 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 
29.06.2017, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2018,  modificată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 28.09.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr.42 
din 27.12.2017 privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 îşi încetează 
aplicabilitatea.
                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin afişare la 
sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.
                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin
Nr.35
Astăzi, 15.10.2018



             ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL  LOCAL COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

                    Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificată şi completată de O.U.G. nr.79/2017
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 

                    -prevederile art.6 alin/.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.3230/15.10.2018 a primarului comunei Cocora;
                    -raportul nr.3194/10.10.2018 al consilierului ITL din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
                    -raportul de avizare nr.3594/19.11.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.3596/19.11.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.3597/19.11.2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                                            Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2019 impozitele şi taxele locale  se 
stabilesc  după cum urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, constituind anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau asupra 
valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă;
                       c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, 
se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.



                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
                  d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute atât de persoanele fizice 
cât şi cele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota  
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                  Art.3.-Pentru terenurile situate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea de 
teren cu construcţii precum şi pentru terenurile amplasate în extravilan se aplică coeficientul de 1,1 
prevăzut  la art.457(6).
                   Art.4. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.
(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după cum 
urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, la 
10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de până 
la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.5. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2019, în 
comuna Cocora, se va aplica  taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au 
încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru persoane fizice şi 
51 lei/lună pentru persoane juridice şi 101 lei/lună pentru instituţii publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 4.053 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 8.107 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 
29.06.2017, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2018 modificată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 28.09.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr.42 
din 27.12.2017 privind actualizarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 îşi încetează 
aplicabilitatea.                   
                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la  
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin afişare la 
sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                    PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                            GOGAN   RADU
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin           
Nr.41
Adoptată la Cocora
Astăzi, 26.11.2018



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3254/15.10.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2019

Incheiat astazi 15 octombrie 2018
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 
anul 2019,  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.3231/15.10.2018

A N U N Ţ

                   În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, supunem atenţiei 
dumneavoastră următorul proiect de hotărâre, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local 
Cocora:
                   
                   -Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019-
iniţiator -  ing. Lefter Sorin Dănuţ- primarul comunei.

                    Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale Cocora pot formula în scris propuneri, 
sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, sau pot depune 
contestaţii cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2019, la sediul Primăriei comunei Cocora, până cel târziu data de 15.11.2018, ora 16,30.
                   Potrivit prevederilor legale, sedinţa consiliului local este publică.

 

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       Afişat la data de 15.10.2018



          ROMANIA
 JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.3230/15.10.2018
   
                                                                                                                                                                 

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

                                  

                      Tinand seama de necesitatea realizării veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2019 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale,pe de o parte precum si de conditiile locale 
specifice zonei, pe de alta parte.
                               Avand in vedere:
                     -Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată şi completată de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017;
                     -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aplicare Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal;
                     -prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începînd cu 
anul 2013;
                     -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) 
lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                      Urmare celor prezentate propun urmatoarele:
                      Aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2019 conform  anexei nr.1 la 
proiectul de hotarare ce va fi adoptată în acest sens.
                    

.
PRIMAR,

                                                           Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



R O M A N I AR O M A N I A

J U D E T U L   I A L O M I T AJ U D E T U L   I A L O M I T A
CONSILIUL LOCAL COCORA ,CONSILIUL LOCAL COCORA ,

comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,
C.F – 4427943, e-mail   C.F – 4427943, e-mail   consiliullocalcocora@yahoo.comconsiliullocalcocora@yahoo.com

Nr.3834 din 10.12.2018               

                                                              R A P O R T

Privind modificarea HCL nr.41/26.11.2018 referitoare la stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2019

               In conformitate cu Prevederile Titlului IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal modificată de O.U.G. nr.79/2017 ,  H.G. nr.1/ 2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015, privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare,  Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, Hotararea Guvernului nr.1309/2012  privind nivelurile pentru 
valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si 
amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013, consiliile locale adopta hotarari privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale in cursul anului precedent ce vor fi aplicate cu data de 
1 ianuarie a anului urmator. 

                        Impozitele si taxele locale pentru anul 2019 se refera la: 

1-a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz cand acestea se determina
pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;

b)     stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute 
in suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care 
nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ ajusteaza/ actualizeaza in conditiile 
art.491 din Codul Fiscal; 

c)      adoptarea taxelor speciale prevazute al art. 484 si instituirea/ stabilirea taxelor 
locale prevazute la art.486 din Codul fiscal; 

d)     stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462 alin 2, art. 
467 alin 2 si art. 472 alin 2 din Codul fiscal; 

e)      majorarea in termenul prevazut la art. 490 alin 1 din Codul fiscal a impozitelor si
taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal; 

f)     adoptarea oricaror hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme 
metodologice; 
           g) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 % -1,3%  asupra valorii 
rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă sau asupra valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;



            h) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea 
nr.227/2015, se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.
            În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 
            - pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08 % -0,2 % 
asupra valorii impozabile a clădirii;
             - pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
               - în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 
3 ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cota  impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
              (2) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.(2),
art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după 
cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane 
juridice, la 10%. 

(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane 
fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul 
termen de plată, fără bonificație.

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri
datorate pentru următoarele clădiri:

    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, 
amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ;
    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public;
    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 



aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu 
destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa 

Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice 
şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se 
aplică noului proprietar al acesteia;
    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul 
ajutorului de stat;
    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie 
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după 
caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;
    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;
    o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu
modificările ulterioare;
    p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile 
cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având 
un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative.
    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 
luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal 
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.



    (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
    a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate 
la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din 
clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau 
soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s). În 
situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă
pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe
teren datorate pentru:

a)  terenul  aferent  clădirilor  restituite  potrivit  art.  16  din  Legea  nr.  10/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pe  durata  pentru  care  proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit  art.  1 alin.  (10) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe
durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea
de interes public;

d)  terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ;

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;

j)  terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt
mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie
de şomaj sau ajutor social;

k)  terenurile  aflate  în  proprietatea  operatorilor  economici,  în  condiţiile  elaborării
unor  scheme  de  ajutor  de  stat/de  minimis  având  un  obiectiv  prevăzut  de  legislaţia  în
domeniul ajutorului de stat;

l)  terenurile  din  extravilan  situate  în  situri  arheologice  înscrise  în  Repertoriul
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;

m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din
Munţii  Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării",  în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;



n) terenurile  extravilane situate în arii  naturale protejate supuse unor restricţii  de
utilizare;

o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în
care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;

q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
protejate;

r)  suprafeţele  terenurilor  afectate  de  cercetările  arheologice,  pe  întreaga  durată  a
efectuării cercetărilor.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se
aplică  începând  cu  data  de  1  ianuarie  a  anului  următor  celui  în  care  persoana  depune
documentele justificative.

4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult
6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

               (4)Potrivit art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2019, în 
comuna Cocora, se va aplica, taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care
nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru 
persoane fizice  50 lei/lună pentru persoane juridice şi 100 lei/ lună pentru instituţii publice.
               (5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 4.000 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                  Impozitele si taxele locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2019 sunt cuprinse in
anexa 1 care face parte integranta din prezentul raport. 
                  Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 impozitele si taxele locale stabilite prin  
H.C.L. nr.41/26.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019  isi 
inceteaza aplicabilitatea.
                   Având în vedere cele expuse în prezentul raport, propun consiliului local 
adoptarea proiectului de hotărâre privind modificare HCL nr.41/26.11.2018 referitoare la 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 în forma prezentată.

Consilier ITL

GHINEA ION



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3594 din 19.11.2018

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea  impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.11.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 19.11.2018



La Cocora

        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3596 din 19.11.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2019

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 19.11.2018,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2019.
                      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, 19.11.2018
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3597  din 19.11.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2019

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.11.2018, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 19.11.2018
La Cocora



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate elevilor  din

învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018

              Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018 privind adoptarea bugetului local pe 
anul 2018;
               Examinând:
                -expunerea de motive nr.3590/19.11.2018 a primarului comunei Cocora referitoare la 
necesitatea aprobării contravalorii pachetului reprezentând cadouri acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia 
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018.
                -raportul nr.3591/19.11.2017 al referentului cu probleme de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.3595/19.11.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.3598/19.11.2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(6), lit.,,a'' pct. 1 şi 2, coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1 - Se aprobă suma  de 30 lei  reprezentând contravaloarea unui pachet conţinând
cadouri acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi
Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018.
                 Art.2.-Suma necesară este prevăzută în bugetul local la Sursa de finanţare A, secţiunea 
,,Funcţionare''- clasificaţie economică 51.02.01.03-,, Autorităţi Publice"-20.30.30-clasificaţie 
funcţională. 
                 Art.3.-Primarul şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului acestuia vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                 Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor în cauză, Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    GOGAN  RADU
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.42
Adoptată la Cocora
Astăzi, 26.11.2018



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
           COMUNA COCORA
                      PRIMAR

  PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate elevilor  din învăţământul

preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018

               Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018 privind adoptarea bugetului local pe 
anul 2018;
               Examinând:
                -expunerea de motive nr.3590/19.11.2018 a primarului comunei Cocora referitoare la 
necesitatea aprobării contravalorii pachetului reprezentând cadouri acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia 
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018;
                -raportul nr.3591/19.11.2019 al referentului cu probleme de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/___________2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.____/________2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(6), pct.1 şi 2,  coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune 
Consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

 PROIECT   DE  HOTĂRÂRE
                  Art.1 - Se aprobă suma  de 30 lei  reprezentând contravaloarea unui pachet conţinând
cadouri acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi
Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018.
                 Art.2.-Suma necesară este prevăzută în bugetul local la Sursa de finanţare A, secţiunea 
,,Funcţionare''- clasificaţie economică 51.02.01.03-,, Autorităţi Publice"-20.30.30-clasificaţie 
funcţională. 
                 Art.3.-Primarul şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului acestuia vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       
                 Art.4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor în cauză, 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,
                                                                                                                             Secretar,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.36
Astăzi, 19.11.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3592/19.11.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  
acordate elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa 
de copii Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018 

Încheiat astăzi 19 noiembrie 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 hotarare privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând 
cadouri  acordate elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi 
Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018,  la sediul 
instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

  



           ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR,
Nr.3590/19.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018

               Anul 2018 se apropie de sfârşit şi odată cu sfârşitul anului vin şi sărbătorile de iarnă, sărbători
care sunt aşteptate cu nerăbdare de către copii deoarece în această perioadă sunt multe obiceiuri de 
care acestia se bucură.
               În acelaşi timp în această perioadă copiii aşteaptă cadouri de la Moş Neculai şi Moş Crăciun.
               Aşa cum am procedat de fiecare dată şi în anii precedenţi, ne propunem şi în anul acesta să 
dăm cadouri elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi 
Grădiniţa de copii Cocora acesta fiind un prilej de bucurie după un an de muncă.
               Desigur că nu dispunem de o sumă extraordinar de mare dar, aceea care este prevăzută în 
buget ne propunem să alocam fiecărui copil  o sumă în cuantum de 30 lei.
               Această acţiune se va desfăşura în apropierea vacanţei de iarnă, pachetele fiind distribuite în 
situaţiei pe clase transmisă de conducerea şcolii cu adresa nr.1188/19.11.2018.
               În consecinţă propun Consiliului local spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate elevilor  din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia 
sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



      ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA 
COMUNA COCORA
Nr.3591/19.11.2018

R E F E R A T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018 

                        Având în vedere  apropierea  sărbătorilor de iarnă, aşa cum s-a procedat şi în anii 
precedenţi, Consiliul local Cocora a oferit cadouri de Moş Neculai şi Moş Crăciun, elevilor din şcoala 
noastră, odată cu vacanţa de iarnă, acest lucru constituind un prilej de bucurie pentru aceştia.
                       Pentru această acţiune propun alocarea unei sume  de 30 lei de elev   pentru elevii care 
urmează una din formele de învăţământ din cadrul Şcolii Gimnaziale Cocora şi Grădiniţa de copii 
Cocora.
                       Cu aceste sume  se vor achiziţiona dulciuri, fructe şi răcoritoare care vor fi împărţite în 
cursul lunii decembrie- luna cadourilor.
                        Din tabelul depus de către secretariatul Şcolii Gimnaziale Cocora cu adresa nr.1188 din 
19.11.2018, pe  baza tabelelor înaintate a rezultat un număr de 196 elevi care frecventează una din 
formele de învăţământ.                
                         Propunem aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate elevilor  
din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, 
cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018.
                          Suma totală necesară achiziţiei pachetelor care se regăseşte în bugetul local ,,Sursa de 
finanţare A, secţiunea Funcţionare-clasificaţie economică 51.02.01.03 - Autorităţi Publice- şi 20.30.30 
clasificaţie funcţională.

REFERENT PRINCIPAL,
Petcu Amina -Viorela



      ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3595 din 19.11.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018 

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism, 
întrunită în şedinţă legal constituită în data de 19.11.2018, a luat în discuţie, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate elevilor  din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia 
sărbătorilor Pomului de Crăciun în 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 
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,
   ANDREI CORNELIU- CONSTANTIN

                                                                                                                 Membri,

                                                                                    MIREA  ION_____________________
                                                                                    PETCU VICTORIA________________
                                                                                    VLAD DOREL____________________
                                                                                    NECULA VALENTIN _____________

Emis astăzi, 19.11.2017
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3598 din 19.11.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  acordate

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii
Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în anul 2018

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia 
copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.11.2018, a luat în discuţie 
proiectul de hotarare privind  aprobarea aprobarea contravalorii pachetului reprezentând cadouri  
acordate elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora şi 
Grădiniţa de copii Cocora, cu ocazia sărbătorilor Pomului de Crăciun în 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 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 19.11.2018
La Cocora



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

                                                                
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii  
,, Amenajare  parc  existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                 Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                 Având în vedere:
                 -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                 -prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
                 -prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
                 -prevederile dispoziţiilor O.G. nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză
tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                 -expunerea de motive nr.3568/15.11.2018 a primarului comunei Cocora;
                 -referatul nr.3560/14.11.2018, al inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
                 -raportul de avizare nr.3561/19.11.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                   În temeiul art.45 alin.(1) şi ale art.115 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:

                    Art.1.Se aprobă efectuarea unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii în 
,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.
                    Art.2.Obiectivele expertizei tehnice ce urmează a fi  efectuat în baza prevederilor 
prezentei hotărâri sunt următoarele:
                              -verificarea situaţiilor de lucrări atât din punct de vedere calitativ cât şi din 
punct de vedere cantitativ;
                              -verificarea în fizic a lucrărilor efectuate şi decontate sau care urmeză a fi 
decontate;
                              -verificarea respectării proiectului tehnic de execuţie şi a lucrărilor executate în 
fizic în concordanţă cu avizele/acordurile emise de autorităţile competente;
                              -verificarea cotei de ocupare a terenului în vederea realizării acestui obiectiv de 
investiţii.



                     Art.3.Compartimentul de achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va demara procedurile de achiziţie publică a expertizei tehnice prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre.
                     Art.4.Compartimentul achiziţii publice împreună cu compartimentul urbanism şi 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor pune la 
dispoziţie toate documentele solicitate în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.
                     Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Cocora, 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       GOGAN  RADU    
                 

                                                                                                            CONTRASEMNAZĂ.
                                                                                                              Secretarul al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.43
Adoptata la Cocora
Astazi 26.11.2018



     RO M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR

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

privind aprobarea efectării unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii   
,, Amenajare  parc  existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                 Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                 Având în vedere:
                 -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                 -prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
                 -prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
                 -prevederile dispoziţiilor O.G. nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză
tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                 -expunerea de motive nr.3568/15.11.2018 a primarului comunei Cocora;
                 -referatul nr.3560/14.11.2018, al inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
                 -raportul de avizare nr.3561/19.11.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                   În temeiul art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) din Legea  nr.215/2001 republicată,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului
local Cocora spre adoptare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                    Art.1.Se aprobă efectuarea unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii în 
,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.
                    Art.2.Obiectivele expertizei tehnice ce urmează a fi  efectuat în baza prevederilor 
prezentei hotărâri sunt următoarele:
                              -verificarea situaţiilor de lucrări atât din punct de vedere calitativ cât şi din 
punct de vedere cantitativ;
                              -verificarea în fizic a lucrărilor efectuate şi decontate sau care urmeză a fi 
decontate;
                              -verificarea respectării proiectului tehnic de execuţie şi a lucrărilor executate în 
fizic în concordanţă cu avizele/acordurile emise de autorităţile competente;
                              -verificarea cotei de ocupare a terenului în vederea realizării acestui obiectiv de 
investiţii.



                     Art.3.Compartimentul de achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va demara procedurile de achiziţie publică a expertizei tehnice prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre.
                     Art.4.Compartimentul achiziţii publice împreună cu compartimentul urbanism şi 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor pune la 
dispoziţie toate documentele solicitate în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.
                     Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Cocora, 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                            INIŢIATOR  PROIECT,
                                     PRIMAR,
                             Ing. Lefter Sorin-Dănuţ    
                 

                                                                                                                      AVIZAT,
                                                                                                              Secretarul al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.37
Astăzi 19.11.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3578/14.11.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice la

obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

Încheiat astăzi 14 noiembrie 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 hotarare privind aprobarea efectuării unei expertize 
tehnice la obiectivul de investiţii în curs ,, amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa" la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii 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
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3561 din 19.11.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei expertize tehnice

la obiectivul de investiţii,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 19.11.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea efectuării unei experize tehnice la obiectivul de 
investiţii,,Amenajare parc existent în comuna 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, 17.10.2017
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.3568/15.11.201

EXPUNERE DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice la 

obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul ialomiţa''

                              
                      Referitor la obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa", Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Cocora este în prezent în litigiu cu 
S.C. Trifasic Construct Series SRL firma care a câştigat licitaţia şi care a executat lucrările la 
obiectivul de investiţie ,,Amenajare parc existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', existând un 
dosar pe rol nr.593/98/2018 la Judecătoria Slobozia.
                      Litigiul constă în faptul că nu s-a efectuat nici până la această dată recepţia finală a 
acestei lucrări.
                      Acest lucru s-a datorat faptului că S.C. Trifasic Construct Series SRL nu a finalizat 
lucrarea în condiţiile şi termenele prevăzute  în contract fiind depăşit termenul de valabilitate al 
autorizaţiei de construire, fapt care, potrivit legislaţiei în vigoare a făcut imposibilă convovarea 
comisiei de recepţie , fapt care a făcut imposibilă plata eventualelor sume pe care U.A.T. comuna 
Cocora le datora constructorului şi care trebuiau stabilite cu exactitate în ce priveşte cuantumul 
acestora în raport cu lucrările efectiv realizate, ţinând cont şi de proiectul lucrării.
                      În aceste condiţii este obligatorie efectuarea unei consttări în teren, efectuarea unei 
expertize de specialitate, măsură agreeată şi de instanţa judecătorească care a acceptat desemnarea 
unui expert parte în vederea efectuării acestei expertize tehnice, expert care fiind desemnat de 
U.A.T. comuna Cocora va trebui plătit de către aceasta.
                      Singura cale de rezolvare a acestui litigiu este instanţa de judecată pe baza 
rezultatului expertizei tehnice care se va realiza.
                       Având în vedere referatul întocmit de către inspectorul(contabil) precum şi  cele 
expuse mai sus, propun Consiliului local Cocora spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 
privind efectuarea unei expertize tehnice la obiectivul de investiţii,,Amenajare parc existent în 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ


