
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL  LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea efectuării transportului gratuit al elevilor din comuna
Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul

lunar de carburanţi al microbuzului din dotare

                     Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                      Având în vedere:
                      -prevederile  art.85 alin.(1) din Legea nr.1/2011 -legea educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                      -prevederile Legii nr.102/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere;
                      -prevederile art.2, alin.18^1 din Legea  nr.94/2016  pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
                      -prevederile O.U.G. nr.58/2014  privind stabilirea unor  măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.3027/25.09.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -referatul nr.3045/25.09.2018 al managerului de transport din cadrul instituţiei;
                       -raportul de avizare nr.3323/24.10.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                       -raportul de avizare nr.3331/24.10.2018al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social -culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                        În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.,,a'', pct.1, coroborat cu art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

          Art.1-Se aprobă efectuarea transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora cu microbuzul 
şcolar cu număr de înmatriculare IL 06 PRC aflat în dotarea comunei Cocora, pe rutele Cocora-
Căzăneşti şi retur, respectiv Cocora-Rovine şi retur, în condiţiile legii.
           Art.2-Se aprobă normativul propriu pentru consumul lunar de carburanţi al microbuzului din 
dotarea comunei Cocora conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
           Art.3.-Costurile legate de utilizarea microbuzului şcolar vor fi suportate din bugetul local 
Cap.65.02.50-,,Alte cheltuieli în domeniul învăţământului'' şi vor fi  cheltuite pe Codul Fiscal al 
U.A.T. Cocora.
           Art.4.-Primarul comunei Cocora prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
           Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, 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.35
Adoptată la Cocora
Astăzi, 30.10.2018



R O 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 efectuării transportului gratuit al elevilor din comuna
Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul

lunar de carburanţi al microbuzului din dotare

                      Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                      Având în vedere:
                      -prevederile  art.85 alin.(1) din Legea nr.1/2011 -legea educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                      -prevederile Legii nr.102/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere;
                      -prevederile art.2. alin.18^1 din Legea nr.94/2016  pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
                      -prevederile O.U.G. nr.58/2014  privind stabilirea unor  măsuri financiare şi pentru 
modificarea unor acte normative;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.3027/25.09.2018 a primarului comunei Cocora;
                       -referatul nr.3045/25.09.2018 al managerului de transport din cadrul instituţiei;
                       -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 prevederilor art.36 alin.(6) lit.,,a'', pct.1, coroborat cu art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

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

          Art.1-Se aprobă efectuarea transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora cu microbuzul 
şcolar cu număr de înmatriculare IL 06 PRC aflat în dotarea comunei Cocora, pe rutele Cocora-
Căzăneşti şi retur, respectiv Cocora-Rovine şi retur, în condiţiile legii.
           Art.2-Se aprobă normativul propriu pentru consumul lunar de carburanţi al microbuzului din 
dotarea comunei Cocora conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
           Art.3.- Costurile legate de utilizarea microbuzului şcolar vor fi suportate din bugetul local 
Cap.65.02.50-,,Alte cheltuieli în domeniul învăţământului'' şi vor fi  cheltuite pe Codul Fiscal al 
U.A.T. Cocora.
           Art.4.-Primarul comunei Cocora prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
           Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.

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

Nr.30
Astăzi, 25.09.2018



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3046/25.09.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit 
al elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru

consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare

Încheiat astăzi 25.09.2018
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am procedat azi data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea efectuării transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora cu microbuzul 
şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanţi al microbuzului din 
dotare,   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
COMUNA COCORA
           PRIMAR
Nr.3027/25.09.2018

E X P U N E R E  D E  M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit al

elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru
consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare

                                În conformitate cu prevederile art.85 alin.(1) din Legea nr.1/2011-legea 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare  precum şi a prevederilor Legii 
nr.102/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, Legii 
nr.94/2016  pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere şi O.U.G. nr.58/2014  privind stabilirea unor  măsuri financiare şi pentru modificarea 
unor acte normative :
-  propun spre aprobare Consiliului local Cocora, efectuarea transportului gratuit al elevilor 
din comuna Cocora cu microbuzul şcolar cu numărul de înmatriculare IL-06-PRC, din 
dotarea comunei Cocora pe rutele Cocora-Căzăneşti şi retur respectiv Cocora-Rovine şi 
retur în condiţiile legii, precum şi aprobarea normativului propriu pentru consumul lunar de 
carburanţi al microbuzului din dotare.
                                  Propunerea are la bază numărul mare de renunţări la şcoală a elevilor
ca urmare a lipsei banilor necesari plăţii de către părinţi a transportului elevilor, propunerea 
venind astfel în urma cererilor înaintate de către familiile cu posibilităţi financiare reduse în 
acest fel încurajăm tinerii din comuna Cocora pentru educaţie şi dezvoltare.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3045/25.09.2018

R E F E R A T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit al

elevilor din comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru
consumul lunar de carburanţi al microbuzului din dotare

                     Urmare propunerii înaintate de către domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul 
comunei Cocora cu privire la efectuarea transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora 
cu microbuzul şcolar pe rutele Cocora-Căzăneşti şi retur, respectiv Cocora-Rovine şi retur, 
în conformitate cu prevederile art.85 alin.(1) din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională,
cu modificările şi completările ulterioare ,,În situaţii justificate, elevilor din învăţământul 
obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât aceea de domiciliu, li se asigură, după 
caz, servicii de transport, de masă şi de internat , de către autorităţile adminitraţiei publice 
locale din localitatea de domiciliu''.
                       Situaţiile justificate ce stau la baza acestei propuneri sunt acelea privitoare la
numărul mare de renunţări(abandonuri) la şcoală ca urmare a lipsei banilor necesari plăţii 
de către părinţi a transportului elevilor, măsura propusă având drept scop sprijinirea 
familiilor şi încurajarea tinerilor din comuna Cocora pentru educaţie şi dezvoltare.
                       Situaţia consumului  lunar de carburaţi la microbuzului şcolar IL 06 PRC este
prezentat în anexa  la prezentul referat.

Manager de transport,
Consilier superior,

Ghinea Ion



       ROMÂNIA                                                     ANEXĂ LA H.C.L. nr.35/30.10.2018
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

TRASEUL ŞI CONSUMUL MICROBUZULUI ŞCOLAR 
IL- 06- PRC

Nr.
crt.

Traseu Distanţă
km.

Nr.
curse

Total
km.

Normă
consum

%

Consum
zilnic
-litri-

Consum
lunar

(25 zile)
-litri-

1. Cocora-Căzăneşti 15 2 30 12,5 3,75 93,75
2. Căzăneşti-Cocora 15 2 30 12,5 3,75 93,75

1. Cocora-Rovine 8 2 16 12,5 2,00 50,00
2. Rovine-Cocora 8 2 16 12,5 2,00 50,00

1. Grădiniţă Cocora 15 12,5 1,88 47,00

TOTAL X X 107 X 13,38 334,5

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



      ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3323 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  efectuării transportului gratuit al elevilor din
comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul lunar

de carburanţi al microbuzului din dotare

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 24.10.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit al elevilor din comuna Cocora cu 
microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul lunar de carburanţi al microbuzului 
din dotare.
                      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, 24.10.2018
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3331 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării transportului gratuit al elevilor din 

comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul lunar de
carburanţi al microbuzului din dotare

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 24.10.2018, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind  aprobarea efectuării transportului gratuit al elevilor din 
comuna Cocora cu microbuzul şcolar şi stabilirea normativului pentru consumul lunar de 
carburanţi al microbuzului din dotare.
                      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, 24.10.2018
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora''  din inventarul bunurilor aparţinând

domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                            Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia.
                            -Avizul Conform nr.10496/2018  al Ministrului  Educaţiei Naţionale.
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.3056/27.09.2018 a primarului comunei Cocora;
                            -referatul nr.3072/28.09.2018 al  comisiei speciale de invenrariere;
                             -raportul de avizare nr.3324/30.10.2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                             -raportul de avizare nr.3329/30.10.2018 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                             -raportul de avizare nr.3332/30.10.2018 al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                             În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                              Art.1. Se aprobă trecerea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa  a imobilului corp clădire C 1- ,,Local vechi Şcoala Cocora'' înscris în Cartea 
Funciară nr.20909, având o suprafaţă construită de 394 mp.
                             Art.2.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public respectiv inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora  
conform anexei nr. 1 şi 2  la prezenta hotărâre.
                             Art.3. Se aprobă casarea imobilului corp C 1,,Local vechi Şcoala Cocora" 
şi demolarea acestuia în vederea construirii unei grădiniţe  prin Programul Reforma Educaţiei 
Timpurii, pe acelaşi amplasament.
                             Art.4.Primarul şi compartimentul de specialitate din cadrul aparatului 
acestuia vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa 
în vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului  comunei.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                          GOGAN  RADU

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu  Constantin
Nr.36
Adoptată la COCORA
Astăzi, 30.10.2018



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora''  din inventarul bunurilor aparţinând

domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                            Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia;
                            -Avizul Conform nr.10496/2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale.
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.3056/27.09.2018 a primarului comunei Cocora;
                            -referatul nr.3072/28.09.2018 al  comisiei speciale de inventariere;
                            -raportul de avizare nr.____/______2018 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                             -raportul de avizare nr.____/________2018 al comisiei juridice şi de 
disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                             -raportul de avizare nr.____/________2018 al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                             În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E:

                              Art.1. Se aprobă trecerea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa  a imobilului  corp clădire C 1,,Local vechi Şcoala Cocora'' , înscris în Cartea 
Funciară 20909 având o suprafata construită de 394 mp.
                             Art.2.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public, respectiv inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora 
conform anexei nr. 1 şi 2  la prezenta hotărâre.
                             Art.3. Se aprobă casarea imobilului Corp C 1 ,,Local vechi Şcoala Cocora" 
şi demolarea acestuia în vederea construirii unei grădiniţe prin Programul Reforma Educaţiei 
Timpurii, pe acelaşi amplasament.
                             Art.4.Primarul şi compartimentul de specialitate din cadrul aparatului 
acestuia vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Ialomiţa 
în vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului  comunei.

                            INIŢIATOR PROIECT,
                                    PRIMAR,
                           Ing. Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                                     A V I Z A T ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.31
Astăzi, 28.09.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3085/28.09.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind trecerea imobilului,,Local vechi Şcoala Cocora"

din
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

Incheiat astazi 28.09.2018 
                     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 trecerea
imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul bunurilor aprţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa în vederea demolării,  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
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3324 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din 

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului 
şi turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 24.10.2018, a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat
al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri 
de modificare a continuţului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 24.10.2018
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3329 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 24.10.2018,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din inventarul
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat
al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării.
                      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, 24.10.2018
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3332 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din

inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 24.10.2018, 
a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala 
Cocora " din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării.
                      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, 24.10.2018
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.3056/27.09.2018

EXPUNERE DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din

inventarul
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului

privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                              
                                         Corpul de clădire C 1 ,,Local vechi Şcoala Cocora  a fost construit 
în anul 1924 şi a funcţionat ca spaţiu de învăţământ până în anul 1980, an în care elevii care 
frecventau cursurile acestei şcoli au fost transferaţi la Şcoala nouă situată în aceeaşi 
curte.După anul 1990 în acest imobil a funcţionat pentru câţiva ani Banca Agricolă.La această
dată imobilul se află într-o stare avansată de degradare, fapt confirma şi de Expertiza tehnică 
în care se precizează că aceasta prezintă un nivel ridicat de uzură fizică şi are o structură 
deficitară.
                                         Prin Programul Reforma Educaţiei Timpurii a fost iniţiat un proiect 
în vederea construirii unei grădiniţe noi, grădiniţă care în baza Avizului Conform al 
ministrului  Educaţiei Naţionale va fi edificată pe acest amplasament după demolarea 
imobilului Local Şcoala veche, astfel că sistemul de învăţământ se va concentra în zona 
centrală a comunei fiind accesibilă tuturor cetăţenilor.
                                         Localul grădiniţei vechi şi aceasta prezentând un grad de uzură 
ridicat se află la mare distanţă de Şcoala Gimnazială.                                    
                                          În momentul de faţă imobilul Local vechi Şcoala Cocora se 
regăseşte în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                                          Pentru a putea să procedăm la demolarea acestui imobil trebuie ca 
acesta să facă parte din inventarul domeniului privat al comunei.
                                              Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora 
spre dezbatere şi aprobare a proiectului de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi 
Şcoala Cocora'' din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 
aparţinîmd domeniului privat în vederea demolării şi construirii unei grădiniţe noi prin 
Programul Reforma Educaţiei Timpurii.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

         



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3072/28.09.2018

REFERAT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului ,,Local vechi Şcoala Cocora" din

inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat

al
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în vederea demolării

                       Imobilul  ,,Local vechi Şcoala  Cocora'' a fost construit în anul 1924 având o 
suprafaţă de 394  m.p. funcţionând ca spaţiu de învăţământ până în anul 1980, ulterior din 
anul 1990, pentru câţiva ani funcţionând Banca Agricolă.
                        La acesată dată imobilul nu este funcţional fiind într-o stare avansată de 
degradare.Profitând de Programul Reforma Educaţiei Timpurii am iniţiat un proiect în 
vederea construirii unei grădiniţe noi având în vedere că şi imobilul Grădiniţa Veche Cocora,  
unde îşi desfăşoară activitatea cei 60 de preşcolari prezintă un grad de uzură ridicat. 
                        Din conţinutul expertizei tehnice a imobilului Local  vechi Şcoala Cocora  a 
rezultat că starea tehnică în care se află clădirea în prezent, nu permite o recondiţionare care 
să corespundă cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare impuse de 
normativele în vigoare.
                        În baza solicitării înaintate la Ministerul Educaţiei Naţionale am obţinut Avizul
Conform nr.10496/2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei 
imobilului Local  vechi Şcoala  Cocora în vederea demolării şi construcţiei pe acest 
amplasamet a unei grădiniţe noi prin Programul Reforma Educaţiei Timpurii.         
                        Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Cocora, trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Cocora a imobilului 
,,Local vechi Şcoala Cocora în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare şi demolării 
acestuia, modificându-se în mod corespunzător inventarul domeniului public al comunei 
Cocora.
                         Consecinţă a aprobării demolării construcţiei,  pe terenul rămas liber se va 
construi o grădiniţă nouă  care după edificare noua grădiniţă şi terenul aferent vor fi înscrise  
în  domeniul public al comunei Cocora şi vor face parte  din baza materială a unităţii de 
învăţământ.

REFERENT URBANISM,
Avrămiţă  Ionel



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 

funcţiei de audit public intern

                    Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere:
                    - prevederile Legii nr.6722/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.11, alin.(4) şi art.36, alin.(2) lit.,,e'' şi alin.(7), lit.,,a'' şi ,,c'' din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
                    - prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr.1.702/2005;
                    - prevcederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege 
autorităţilor publice locale;
                     - prevederile H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
                     - prevederile H.g. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelorn generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern;
                     - prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
                     - prevederile Hotărârii Consiliului  local al comunei Cocora nr.21 din 29.06.2017 
privind asocierea comunei Cocora la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
                     Examinând:
                     - expunerea de motive nr.3104/02.10.2018 a primarului comunei Cocora;
                     - raportul  nr.3105/02.10.2018 al compartimentului de specialitate;
                     - adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa înregistrată sub. nr.3075 
din 28.09.2018;
                     - raportul de avizare  nr.3325/24.10.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                      - raportul de avizare nr.3330/24.10.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.,,f'', art.61 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 alin.(1) 
precum şi ale art.115 alin.(1) lit.,,b", alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7). din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art.1.    Se aprobă cooperarea Comunei Cocora cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa pentru desfăşurarea activităţii de audit intern.
             Art.2.(1)Se aprobă proiectul Acordului de cooperare între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa şi Consiliul local al Comunei Cocora  pentru organizarea şi exercitarea 
funcţiei de audit public intern, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



          

                        (2)Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1) pe 
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Cocora, după cum 
urmează:
              -contribuţia datorată pentru serviciul de audit public intern în valoare de 8.000 lei/serviciu,
contribuţie prevăzută în Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, art.12 alin.(1) 
pct.3 şi art.13 alin.(1) şi în prezentul Acord de cooperare, art.13, alin.(1) şi art.14 alin.(2).
            Art.3.   Intrarea în vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate celelalte 
Acorduri/Acte adiţionale la Acordurile de cooperare încheiate anterior.
            Art.4.   Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ- primarul comunei Cocora, să 
semneze în numele comunei Cocora, Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
funcţiei de audit public intern.
            Art.5.   Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cocora , va fi 
comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, 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.37
Adoptată la Cocora
Astăzi, 30.10.2018



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 

funcţiei de audit public intern

                     Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere:
                    - prevederile Legii nr.6722/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.11, alin.(4) şi art.36, alin.(2) lit.,,e'' şi alin.(7), lit.,,a'' şi ,,c'' din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
                    - prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr.1.702/2005;
                    - prevcederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege 
autorităţilor publice locale;
                     - prevederile H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
                     - prevederile H.g. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelorn generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern;
                     - prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
                     - prevederile Hotărârii Consiliului  local al comunei Cocora nr.21 din 29.06.2017 
privind asocierea comunei Cocora la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
                     Examinând:
                     - expunerea de motive nr.3104/02.10.2018 a primarului comunei Cocora;
                     - raportul  nr.3105/02.10.2018 al compartimentului de specialitate;
                     - adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa înregistrată sub. nr.3075 
din 28.09.2018;
                     - raportul de avizare  nr.____/_____2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                      - raportul de avizare nr.____/______2018 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       În temeiul art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit.,,f'', art.61 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 alin.(1) 
precum şi ale art.115 alin.(1) lit.,,b", alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7). din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
Consiliului local al comunei Cocora spre aprobare,  următorul,

 P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E 

             Art.1.    Se aprobă cooperarea Comunei Cocora cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa pentru desfăşurarea activităţii de audit intern.
             Art.2.(1)Se aprobă proiectul Acordului de cooperare între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa şi Consiliul local al Comunei Cocora  pentru organizarea şi exercitarea 
funcţiei de audit public intern, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



          

                        (2)Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1) pe 
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Cocora, după cum 
urmează:
              -contribuţia datorată pentru serviciul de audit public intern în valoare de 8.000 lei/serviciu,
contribuţie prevăzută în Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, art.12 alin.(1) 
pct.3 şi art.13 alin.(1) şi în prezentul Acord de cooperare, art.13, alin.(1) şi art.14 alin.(2).
            Art.3.   Intrarea în vigoare a prezentului Acord de cooperare va abroga toate celelalte 
Acorduri/Acte adiţionale la Acordurile de cooperare încheiate anterior.
            Art.4.   Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ- primarul comunei Cocora, să 
semneze în numele comunei Cocora, Acordul de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
funcţiei de audit public intern.
            Art.5.   Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cocora , va fi 
comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei.

                                INIŢIATOR  PROIECT,
                                             PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu  Constantin

Nr.32
Astăzi, 02.10.2018



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3131/02.10.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre pentru aprobarea Acordului de cooperare privind

organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern

Incheiat astazi 02.10. 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 pentru aprobarea Acordului de cooperare 
privind organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern,  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 IALOMIȚA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR
Nr.3104/02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru  aprobarea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcţiei 

de audit public intern

                  Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa nr.150 din
24.09.2018 şi  ţinând  cont  de  faptul  că  eficienţa  şi  eficacitatea  serviciilor  publice  reprezintă  o
condiţiei esenţială a managementului fiecărei entităţi publice şi că,  din studiile efectuate la nivelul
unităților administrativ teritoriale rezultă cu claritate că pentru buna funcționare a acestora sunt
necesare  investiții  integrate  importante  în  infrastructura  localităților,  care  depășesc  în  mod
considerabil  capacitățile  financiare  ale  acestora  și  că procesul  de  regionalizare  reprezintă  un
element  esențial  în  vederea  atingerii  obiectivelor  ambițioase  de  investiții,  considerăm că  este
oportună cooperarea între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând
independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea urmărindu-se asigurarea activităţii  de
audit public intern pentru fiecare comună semnatară a prezentului acord de cooperare prin relaţii
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru
realizarea  obiectivelor  specifice  acestei  activităţi  şi  în  conformitatea  cu  prevederile  Legii
nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
                    În consecinţă propun consiliului local Cocora spre aprobare a Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea funcţiei de audit public intern în forma propusă de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa. 
                   

.
Primar,

LEFTER SORIN-DĂNUŢ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
 COMUNEI  COCORA
Nr.3105/02.10.2018

R A P O R T 
privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea

activităţii de audit public intern

În conformitate cu :
                    - prevederile Legii nr.6722/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.11, alin.(4) şi art.36, alin.(2) lit.,,e'' şi alin.(7), lit.,,a'' şi ,,c'' din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
                    - prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    - prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr.1.702/2005;
                    - prevcederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege 
autorităţilor publice locale;
                     - prevederile H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
                     - prevederile H.g. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelorn generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern;
                     - prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
                     - prevederile Hotărârii Consiliului  local al comunei Cocora nr.21 din 29.06.2017 
privind asocierea comunei Cocora la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
                      Propunem spre aprobare Consiliului local Cocora -Modelul -Cadru al Acordului de 
Cooperare în forma propusă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3325 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare privind

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 24.10.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de audit public intern.
                      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, 24.10.2018
La Cocora.



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriuluişi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.3330 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind

organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 24.10.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de audit public intern.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de sedinţă, 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, 24.10.2018
La Cocora



                             ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                                                             

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul III  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.3166/08.10.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.3167/08.10.2018 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.3326/24.10.2018  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 III  al anului financiar 2018, a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                            La venituri 1.955.114,75 lei, la cheltuieli 1.618.371,36 lei, cu un excedent de
336.743,39 lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 1.887.924,13 lei, la cheltuieli 1.585.610,75 lei, cu 
un excedent de 302.313,38  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 67.190,62 lei, la cheltuieli 32.760,61 lei, cu un 
excedent de 34.430,01 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,
                                GOGAN  RADU
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.38
Adoptată la COCORA
Astăzi, 30.10.2018



      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 III  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.3166/08.10.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.3167/08.10.2018 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 III al anului financiar 2018, a 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                           La venituri 1.955.114,75 lei, la cheltuieli 1.618.371,36 lei, cu un excedent de 
336.743,39 lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 1.887.924,13 lei, la cheltuieli 1.585.610,75 lei, 
cu un excedent de 302.313,38 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 67.190,62 lei, la cheltuieli 32.760,61 lei, cu un 
excedent de  34.430,01  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.33
Astăzi, 08.10.2018



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3177/08.10.2018

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

pe trimestrul III al anului financiar 2018

Incheiat astazi 08 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 
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III  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.3166/08.10.2018

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

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 III 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 III al anului financiar 2018, pe surse de 
finanţare, astfel:
                           La venituri 1.955.114,75 lei, la cheltuieli 1.618.371,36 lei, cu un excedent de 
336.743,39 lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 1.887.924,13 lei, la cheltuieli 1.585.610,75 lei, 
cu un excedent de 302.313,38 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 67.190,62 lei, la cheltuieli 32.760,61 lei, cu un 
excedent de  34.430,01  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.3326 din 24.10.2018

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

pe trimestrul III al anului financiar 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de  24.10.2018, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III  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, 24.10.2018
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                       

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

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.14 alin.(3) şi alin.(4), art.19 alin.(2) şi art.49 alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului
local pe anul 2018;
                       -prevederile Dispoziţiei primarului nr.225/28.09.2018 privind rectificarea bugetului 
local pe trimestrul III al anului 2018.
                       Examinând:
                       -raportul nr.3263/16.10.2018 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.3327/24.10.2018 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  pe trimestrul IV al anului 2018 ca 
urmare a influienţelor  cu suma de 178.400  lei, reprezentând sume încasate în plus faţă de 
prevederile iniţiale.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual   la venituri în sumă de 3.969.677  lei şi la 
cheltuieli în sumă de 4.510.318  lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 540.641 lei o 
reprezintă excedentul anilor precedenţi  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de catre 
primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                      GOGAN  RADU

             
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin

Nr.39
Adoptată la Cocora
Astăzi, 30.10.2018



       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 IV al anului 2018

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.14 alin.(3) şi alin.(4), art.19 alin.(2) şi art.49 alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018  privind adoptarea bugetului
local pe anul 2018;
                       -prevederile Dispoziţiei primarului nr.225/28.09.2018 privind rectificarea bugetului 
local pe trim.III al anului 2018;
                       Examinând:
                       -raportul nr.3263/16.10.2018 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  pe trimestrul IV al anului 2018 ca 
urmare a influienţelor cu suma de 178.400  lei, reprezentând sume încasate în plus faţă de 
prevedrile iniţiale.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual   la venituri în sumă de 3.969.677 lei şi la cheltuieli
în sumă de 4.510.318 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 540.641 lei o reprezintă 
excedentul anilor precedenţi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de catre 
primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                                INIŢIATOR PROIECT,
                                             PRIMAR, 
                               Ing.Lefter Sorin-Dănuţ 

            
                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin

Nr.34
Astăzi, 16.10.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3186/16.10.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind  bugetului local

pe trimestrul IV al anului 2018

Incheiat astazi 09.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 rectificarea  bugetului local pe 
trimestrul IV  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.3327 din  24.10.2018

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

pe trimestrul IV al anului 2018

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de  24.10.2018, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV  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, 24.10.2018
La Cocora



                       ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae''
 din comuna Cocora, Judeţul Ialomiţa, pentru începerea lucrărilor de construcţie 

a capelei mortuare

              Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase  recunoscute din România, republicată,
ale H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată; 
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -solicitarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor-Protopopiatul Slobozia privind acordarea  
unui ajutor financiar Parohiei ,,Sf.Ier. Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa nr.4035/2018, 
înregistrată la Primăria Cocora sub nr.3203/10.10.2018;
                -expunerea de motive nr.3205/10.10.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -referatul nr.3204/10.10.2018 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.3328/24.10.2018 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.3333/24.10.2018 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(2), lit.,,d" coroborat cu alin.6, lit.,,c" respectiv art. 45, alin.(2), 
lit.,,a'' din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Cocora- Capitolul 67.02- 
,,Cultură, recreere şi religie", a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa,  pentru începerea lucrărilor de construcţie a capelei mortuare.
                  Art.2.-În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, 
conducerea unităţii de cult menţionată la art.1, va prezenta compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, deconturi justificative privind modul 
de utilizare a sumei alocate cu respectarea condiţiilor impuse de art.15  din H.G. nr.1470/2002 pentru
aplicare prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.
                  Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului financiar-contabil, unităţii de
cult beneficiară a sprijinului financiar în vederea aducerii la îndeplinire,  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.40
Adoptată la Cocora
Astăzi, 30.10.2018



                     ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA  COCORA

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei,  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" 

 din comuna Cocora, Judeţul Ialomiţa pentru începerea lucrărilor de construcţie 
a capelei mortuare

              Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase  recunoscute din România, republicată,
ale H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată; 
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.5/08.02.2018 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -solicitarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor-Protopopiatul Slobozia privind acordarea  
unui ajutor financiar Parohiei ,,Sf.Ier. Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa nr.4035/2018, 
înregistrată la Primăria Cocora sub nr.3203/10.10.2018;
                -expunerea de motive nr.3205/10.10.2018 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -referatul nr.3204/10.10.2018 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/_______2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.____/________2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                  În temeiul art.36, alin.(2), lit.,,d" coroborat cu alin.6, lit.,,c" respectiv art. 45, alin.(2), 
lit.,,a'' din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

PRO IECT  DE HOTĂRÂRE :

                  Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Cocora- Capitolul 67.02- 
,,Cultură, recreere şi religie", a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa,  pentru  începerea lucrărilor de construcţie a capelei mortuare.
                  Art.2.-În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, 
conducerea unităţii de cult menţionată la art.1, va prezenta compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, deconturi justificative privind modul 
de utilizare a sumei alocate cu respectarea condiţiilor impuse de art.15  din H.G. nr.1470/2002 pentru
aplicare prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.
                  Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului financiar-contabil, unităţii de 
cult beneficiară a sprijinului financiar în vederea aducerii la îndeplinire,  Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei.
                 INIŢIATOR PROIECT
                          PRIMAR,
            Ing. Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                               Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin
Nr.35
Astăzi, 10.10.2018



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3206/10.10.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru începerea  lucrărilor

de construcţie a capelei mortuare

Încheiat astăzi 10 octombrie  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 alocarea de la bugetul local a sumei de 
25.000 lei Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentruînceperea 
lucrărilor de construcţie a capelei mortuare, 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
COMUNA COCORA
Nr.3205/10.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 Parohiei
 ,,Sf.Ier.Nicolae'' din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru  începerea lucrărilor  de

construcţie a capelei mortuare

                   Supunem analizei şi aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre promovat în urma 
solicitării Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor nr.4035/10.10.2018 şi al referatului de specialitate al 
compartimentului financiar-contabil  înregistrat sub.nr.3204/10.10.2018
                   Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a solicitat în numele parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din 
comuna Cocora, alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru începerea lucrărilor  de 
construcţie a capelei mortuare.
                   Suma ce urmează a fi alocată este prevăzută la capitolul 67.02.50.00.51.01.01,,Cultură, 
recreere şi religie'', urmând ca lăcaşul de cult susmenţionat să prezinte deconturi justificative în 
maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar.
                   Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi legale:
                   -art.3, alin.3 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile ce cult aparţinând cultelor religioase din România, republicată;
                   -H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată;
                   -H.C.L. nr.5/08.02.2018 privind adoptarea bugetului local pe anul 2018;
                   -art.36 alin.(2), lit.,,d'' coroborat cu alin.6, lit.,,c'' din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin-Dănuţ



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.3204/10.10.2018

R E F E R A T
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei Parohiei,,Sf.Ier.Nicolae''
din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru începerea  lucrărilor de construcţie 

a capelei mortuare

                 Având în vedere solicitarea venită din partea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor- 
Protopopiatului Slobozia nr.4035/2018 cât cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru 
începerea lucrărilor de construcţie a capelei mortuare,  propun emiterea unei hotărâri de consiliu cu 
privire la alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa necesară pentru începerea  lucrărilor de construcţie a capelei mortuare.
                  Suma este prevăzută în bugetul local- capitolul 67.02.50.00.51.01.01 ,, Cultură, recreere 
şi religie''..

Intocmit,
Referent urbanism,

Avrămiţă Ionel



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.3328 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru începerea

lucrărilor de construcţie a capelei mortuare

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 24.10.2018, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae'' din 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru începerea lucrărilor  de construcţie a capelei mortuare.
                      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, 24.10.2018
La Cocora



            ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3333 din 24.10.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru începerea

lucrărilor de construcţie a capelei mortuare

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 24.10.2018, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind  alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei 
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae"din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru începerea  lucrărilor  de 
construcţie a capelei mortuare.
                      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, 24.10.2018
La Cocora
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