
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 26.03.2019 în şedinta de îndată a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.86 din 25.03.2019, la care 
participă  11 consilieri din totalul de 11 consilieri în functie.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei şi 
domnul Stanciu  Constantin- secretarul  comunei.
                     Şedinţa este legal constituită şi işi poate începe lucrările.
                     Domnul  consilier Vlad Dorel- preşedintele de şedinţă deschide 
lucrările şedinţei şi  anunţă ordinea de zi care este următoarea:
                     -proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico 
economice pentru investiţia ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa";
                      -proiect de hotărâre privind modificarea art.5 al H.C.L. nr.11/20 
februarie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I."S.A. a 
amplasamentului, imobil teren intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii,,Construire cămin cultural în sat Cocora, 
comuna Cocora judeţul Ialomiţa''.
                      Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu unanimitate de 
voturi.
                      Se intra in ordinea de zi si se da cuvantul domnului primar pentru a 
prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico economice pentru investiţia ,,Construire cămin cultural în 
sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa".
                       Se trece la discuţii şi se dă cuvântul doamnei consilier Petcu 
Victoria care spune că nu înţelege de ce se fac modificări de valori în 
documentaţia iniţială.
                       Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând
că toate modificările au fost făcute conform prevederilor legale în cunoştinţă de 
cauză fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice respectiv 
Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.'' S.A.Personal a mers la Bucureşti de 
mai multe ori şi se fac mari eforturi pentru începerea lucrărilor la acest cămin 
cultural.De altfel pentru ca să putem să intrăm în comisie la ,,C.N.I. '' S.A. trebuie
să transmitem urgent mâine 27 martie 2019 aceste  două hotărâri.Acesta a fost si 



motivul pentru care am făcut de îndată această şedinţă, documentaţia reactualizată
am primit-o în data de 25 martie 2019.
                       Nemaifiind discuţii pe margine acestui punct al ordinii de zi, se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico economice pentru investiţia ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere 
din partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                         Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre
privind modificarea art.5 al H.C.L. nr.11/20 februarie 2018 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii ,,C.N.I."S.A. a amplasamentului, imobil teren intravilan şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  ,,Construire 
cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora judeţul Ialomiţa''.
                          Nefiind alte discutii, pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea art.5 al H.C.L. 
nr.11/20 februarie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I."S.A. a 
amplasamentului, imobil teren intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii  ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, 
comuna Cocora judeţul Ialomiţa'' şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere 
din partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                            Nemaifiind alte discuţii, ordinea de zi fiind epuizată, domnul  
consilier Vlad Dorel- presedintele de sedintă, declară închise lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

          PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                SECRETAR,
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