
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 25.04.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.105  din 19.04.2019, la care participă 
10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul domnul  Stanciu Constantin-secretarul  
comunei iar ca invitaţi participă doamna Manea Valerica-inspector(contabil) şi 
doamna Filip Emilia-Ligia referent achiziţii publice în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.
                    Domnul primar nu poate participa la şedinţă din motive obiective.
                    Întrucât consilier David Stanciu Marian  -preşedintele de şedinţă în
exerciţiu nu este prezent este necesar să alegem un alt preşedinte de şedinţă care să 
conducă lucrările şedinţei.Este propus domnul consilier Toader Vasile.
                      Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea care este 
aprobată cu unanimitate de voturi, astfel domnul consilier Toader Vasile a fost 
desemnat preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni şi este invitat la prezidiu 
pentru a conduce lucrările şedinţei.
                     Domnul consilier Toader Vasile-preşedintele de şedinţă, înainte de a 
prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 10.04.2019.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Toader Vasile - preşedintele de şedinţă prezintă 
ordinea de zi care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anilor 
precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I
al anului financiar 2019;
                      -proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2020;
                       -proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2019;
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social şi al  burselor de merit, acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  
                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei Manea Valerica-
inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta
raportul la proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anilor 
precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.



                     Domnul consilier Toader Vasile -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 utilizarea unei sume din excedentul anilor
precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A şi este aprobat cu 10 
voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul doamnei 
Manea Valerica pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind  aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2019.
                     Domnul consilier Toader vasile -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul I al anului financiar 2019  şi este aprobat cu 10 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
                      Domnul consilier Toader Vasile -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care consideră că 
pentru persoanele fizice cota de impozitare de 1,3% este cam mare.
                     Domnul consilier Toader Vasile propune ca această cotă să rămână de 
1,3% întrucât ne trebuiesc bani la buget.
                      Domnii consilieri au hotărât ca să rămână cota de 1,3%.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind privind  stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2020 si este aprobat cu 10 voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul Manea 
Valerica-inspector( contabil ) în cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru
a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 
2919.
                     Se dă cuvântul doamnei Filip Emilia-Ligia pentru a prezenta  raportul la
Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2019.
                     Domnul consilier Toader Vasile-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 se referă la unele 
aspecte în legătură cu bugetul local şi programul anul al achiziţiilor publice.
                     Menţionează că nu are nimic împotrivă ca fiecare salariat să meargă la 
cursuri dar fiecare să meargă pe profil iar când se întorc să vină în faţa consiliului 
local să prezinte modul în care s-a instruit.
                     Doamna Manea Valerica se referă la situaţia microbuzului şcolar al 
cărui consum de carburant ar trebui suportat din bugetul şcolii.
                     Doamna consilier Petcu Victoria întreabă pe doamna Filip Emilia Ligia 
ce diferenţă este între demolare cămin cultural şi demolare şcoală.



                     Observă că în Programul de achiziţii nu a mai fost inclus obiectivul 
Extindere alimentare cu apă şi introducere canalizare.Solicită copii ale facturilor 
achitate pentru acest obiectiv.
                      Domnul consilier Toader Vasile face unele precizări în legătura cu 
proiectul Extindere alimentare cu apă şi introducere canalizare aprobat prin 
O.G.7/2006 finalizat 90% dar nu s-au mai aprobat fonduri pentru introducere 
canalizare.
                      Doamna consilier Petcu Victoria se referă de asemeni la modul de 
fundamentare al consumului de carburant al autoturismului.     
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 
2019 şi este aprobat cu 9 voturi pentru şi un vot împotrivă din partea doamnei 
consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social şi al burselor de merit
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială 
Cocora pentru anul şcolar 2018-2019.
                     Domnul consilier Toader Vasile -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul local 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 numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social şi al burselor de merit, acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019 
şi este aprobat cu 10 voturi.
                       Se trece la ,,diverse" domnul consilier Toader Vasile se înscrie la 
cuvânt şi spune că trebuie să facem tot posibilul să achiziţionăm o volă care  este 
necesară în activitatea primăriei.
                       Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier  Toader Vasile -  preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                         SECRETAR,
               TOADER  VASILE                                        STANCIU CONSTANTIN


