
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 21.02.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.61  din 14.02.2019, la care participă 
11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept, domnul  Stanciu Constantin-secretarul  comunei.
                     Domnul primar lipseşte de la această şedinţă din motive obiective.        
                    Domnul consilier Vlad Dorel  -preşedintele de şedinţă, înainte de a 
prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.01.2019.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Vlad Dorel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea 
de zi care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a 
unor cotizaţii pe anul 2019;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pe anul 2019;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după
includerea lucrărilor suplimentare finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunal în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL;
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului privind,,Desfiinţarea 
Localului vechi şcoala Coccora-Corp C1";
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  
                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar  pentru a 
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de
la bugetul local a unor cotizaţii pe anul 2019.
                     Domnul consilier Vlad Dorel -preşedintele de şedinţă consultă consiliul
dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                      Domnul consilier Toader Vasile se înscrie la cuvânt şi propune , 
întrucât domnii consilieri au primit în cadrul şedinţelor de comisii toate materialele 
de pe ordinea de zi a acestei şedinţe şi au avut destul timp să le studieze acasă, să nu 
se mai prezinte în plen iar la discuţii fiecare consilier să-şi exprime punctul de 
vedere pentru fiecare proiect de hotărâre.



                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se declară 
nemulţumită deoarece au fost incluse toate cotizaţiile într-un singur proiect de 
hotărâre.Se referă la cotizaţia aferentă G.A.L.-ului.Ce a făcut G.A.L.-ul pentru 
comuna Cocora ?.De asemeni vine cu o observaţie referitoare la şedinţa trecută când 
s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice 
de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului 
local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2019.Nu au fost informaţi domnii
consilieri asupra faptului că de fapt s-a mărit onoraiu de avocat.
                     Nemafiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune
spre aprobare proiectul de hotărâre  privind aprobarea suportării de la bugetul local a
unor cotizaţii pe anul 2019 şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă din
partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019.
                     Domnul consilier Vlad Dorel -preşedintele de şedinţă consultă consiliul
dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se adresează 
domnului viceprimar spunând că era bine dacă prezenta un raport de activitate cu 
privire la lucrările efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018 pentru că la 
staţia de autobuz este mizerie.
                    Domnul viceprimar spune că se face totuşi curăţenie la staţia de autobuz
în fiecare săptămână, un aport în ce priveşte curăţenia  îl aduce şi domnul consiler 
Badea Dumitru.
                    Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local pe anul 2019 şi este aprobat cu 11 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi proiect de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat după includerea lucrărilor suplimentare 
finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL.
                      Domnul consilier Vlad Dorel-preşedintele de şedinţă consultă consiliul
dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi. 
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
după includerea lucrărilor suplimentare finanţate de la bugetul local pentru 
obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa'' prin Programul PNDL, şi este aprobat cu 11 voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiect dee hotărâre privind 
aprobarea devizului privind ,,Desfiinţarea Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1.
                     Domnul consilier Vlad Dorel-preşedintele de şedinţă consultă consiliul 
local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care spune că se putea 
evita această cheltuială cu desfiinţarea dacă pentru construirea acestei grădiniţe 
puneam la dispoziţie un teren liber.Ministerul învăţământului alocă bani numai 
pentru construcţie nu şi pentru desfiinţarea clădirii pe amplasamentul căruia se va 



construi noua grădiniţă.Desfiinţarea se suportă de la bugetul local.De asemeni 
atenţionează asupra materialelor rezultate din demolare care trebuiesc înregistrate în 
contabilitate cu un preţ şi valorificate apoi.Aceelaşi lucru trebuia să se întâmple şi cu
materialele rezultate din demolarea căminului cultural şi întreabă dacă au fost 
îregistrate materialele rezultate în contabilitate.
                  Domnul viceprimar spune că s-a întocmit un proces verbal, lemnăria s-a 
depozitat la sediul primăriei şi este folosită la foc în această iarnă iar celelalte 
materiale sun depozitate la dispensarul medical.
                    Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune
spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului privind ,,Desfiinţarea
Localului vechi şcola Cocora Corp C1 şi este aprobată  cu 10 voturi pentru şi o 
abţinere din partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul  comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa pentru  anul 2019.
                     Domnul consilier Vlad Dorel-preşedintele de şedinţă consultă consiliul 
local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care menţionează că în
Planul de analiză întocmit populaţia nu este cea reală.De asemeni se referă la faptul 
că în plan nu mai trebuia menţionată biblioteca comunală pentru că aceasta nu mai 
există şi trebuia trecută ca depozit de carte.
                      Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu
11 voturi.
                      La punctul ,,diverse'' nu sunt discuţii.
                      Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier  Vlad Dorel -  preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
                    VLAD  DOREL                                     STANCIU CONSTANTIN


