
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 28.01.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.5  din 21.01.2019, la care participă 10
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Lipseşte din motive obiective domnul consilier Toader Vasile.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ primarul comunei, 
domnul  Stanciu Constantin-secretarul  comunei.
                    Întrucât au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă este 
necesară alegerea unui alt preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de consiliu 
local pentru următoarele trei luni.
                     Este propus domnul consilier Vlad Dorel ca preşedinte de şedinţă 
pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pentru următoarele trei luni.
                     Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere   şi este 
aprobată cu unanimitate de voturi, astfel domnul  consilier Vlad Dorel  a fost 
desemnat preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local
pe următoarele trei luni.
                     Domnul consilier Vlad Dorel  este invitat la prezidiu pentru a prelua 
conducerea lucrărilor şedinţei.          
                    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 27.12.2018.
                    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 Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului comunei cocora şi a Statului de Funcţii pe anul 2019;
                      -proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei A şi Sursei E pentru finanţarea Secţiunii de Funcţionare şi 
Dezvoltare a Sursei A şi Sursei E;
                      -proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala 
Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2019- 2020;
                       -proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.44 din 27.12.2018 
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019;
                       -proiect 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;
                     -proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
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 Nota de fundamentare   la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Ştatului 
de Funcţii pe anul 2019.
                     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 Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora şi a Ştatului de Funcţii pe anul 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 raportul la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor 
sume din excedentul anilor precedenţi ai Sursei A şi Sursei E pentru finanţarea 
Secţiunii de Funcţionare şi Dezvoltare a Sursei A şi Sursei E.
                     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 referindu-se 
utilizarea sumelor din excedent din câte se stie excedentul este mai mare şi normal ar
fi fost ca la începutul anului în urma programului anual să se fi prins tot excedentul 
pentru că pe parcursul anului nu se mai poate aproba utilizări din excedent.
                     Domnul primar spune că pentru început am prins suma de 120 mii lei 
necesară pentru plăţi către firma S.C. Strabenbau Logistic SRL Blejoi pentru 
lucrările la obiectivul de investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa".Avem proiecte în derulare şi pe parcurs vom utiliza şi alte sume din
excedentul rămas.
                    Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din 
excedentul anilor precedenţi ai Sursei A şi Sursei E pentru finanţarea Secţiunii de 
Funcţionare şi Dezvoltare a Sursei A şi Sursei E şi este aprobat cu 10 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind organizarea 
reţelei şcolare pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu 
nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2019- 
2020.
                      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 privind organizarea reţelei şcolare pentru 
Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2019- 2020;
 şi este aprobat cu 10 voturi.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 
nr.44 din 27.12.2018 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 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 spune în cuvântul 
său că nu este normal să aprobăm  prin trei hotărâri impozitele şi taxele locale.Este 
bine ca fiecare funcţionar să studieze cu atenţie înainte de a înainta către consiliul 
local materialul cuprins în proiectul de hotărâre pentru a nu mai apărea modificări de
hotărâri.
                    Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune
spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.44 din 27.12.2018 
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 şi este aprobată  cu 
10 voturi.
                     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  
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.
                     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 nu este de acord 
cu aceast proiect de  hotărâre.Nu este atribuţia consiliului local să aprobe achiziţia 
acestor servicii în fiecare an.Domnul primar răspunde de încheierea contractului.
                     Domnul primar spune în cuvântul său că nu vede nimic ilegal ca această
achiziţie să fie aprobată de consiliul local.Avem litigii importante pe care trebuie să 
le rezolvăm anul acesta exemplu izlazul Zefira, proces cu SC Trifasic Construct 
Series SRL, etc.Oricum este menţionat în hotărâre că primarul răspunde de 
încheierea contractului cu cabinetul de avocatură.
                      Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare 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 şi este 
aprobat cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                       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 nu este de acord
cu acest proiect de hotărâre.
                        Cum se pot majora salariile avându-se în vedere că nu este aprobat 
bugetul local ?...
                        Cere explicaţii în acest sens de la doamna inspector(contabil) Manea 
Valerica  şi se referă la Primăria Slobozia care nu ar fi aprobat majorări de salarii pe 
anul 2019, ştiindu-se faptul că cheltuielile sunt din cota de 1/12 din bugetul anului 
trecut.



                        Doamna contabil răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând 
că la Trezorerie se înaintează o notă de fundamentare prin care se justifică aceste 
majorări.
                        Nemaifiind discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu 9 voturi pentru şi  1 vot împotrivă din partea 
doamnei consilier Petcu Victoria.
                      La  punctul ,,diverse" domnul primar cere permisiunea să se înscrie la 
cuvânt  şi se referă la problema gunoiului spunând că săptămâna trecută s-au 
deplasat la Griviţa la sediul firmei Selectiv Deşeuri domnul vice primar şi domnul 
consilier Gogan Radu în vederea negocierii contractului de prestări dar nu s-a ajuns 
la o înţelegere concretă, soluţia pentru justificarea celor 4.000 lei pe lună este 
amplasarea a 2 containere mari stradale pentru colectarea gunoiului stradal.
                      Domnul consilier Gogan Radu spune că mai sunt 2 firme în judeţ şi 
propune să se deplaseze mâine împreună cu domnul viceprimar la Vivani Slobozia 
să vadă care este situaţia.
                     Domnul primar spune că problema trebuie rezolvată, noi trebuie să 
încheiem un contract neapărat.Sunt bătrâni care aşteaptă să  li se ia gunoiul.
                     Doamna consilier Petcu Victoria  revine şi se deferă din nou la faptul că
doamna de la achiziţii publice nu este prezentă.Referitor la cadourile acordate 
copiilor de crăciun menţionează că suntem daţi la ziar pentru că am încheiat contract 
şi am achiziţionat dulciuri de la o firmă de ziar şi vroia să fie informată de doamna 
de la achiziţii cum a fost selectată această firmă.Revine şi spune că doamna de la 
achiziţii publice trebuie să prezinte programul de achiziţii.
                     Domnul primar spune că aanul trecut am achiziţionat cadouri de 
magazinul Ochan Bucureşti, anul acesta am hotărât să luăm de la Kaufland Slobozia 
dar am întâmpinat greutăţi din partea acestei firme, se întârzia prea mult până la 
achiziţionarea dulciurilor şi nu mai aveam timp să le dăm copiilor în timpul optim, 
astfel s-a apelat la acea firmă.
                      În continuare domnul secretar intenţionează să prezinte consiliului 
local Decizia  nr.2/2019 a Curţii de Conturi încheiată în urma misiunii de audit 
financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2017 efectuată la UAT 
Cocora precum şi Raportul anual de audit intern-Activitatea de achiziţii publice.
                       Domnii consilieri au venit cu propunerea ca aceste materiale să fie 
multiplicate la xerox şi înaintate fiecărui consilier în vederea studierii.
                      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


