
         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pe anul 2019

            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
            Având în vedere

      - prevederile art.6, alin.(1) din Dispoziţia nr.68/2018 a Preşedintelui Asociației Comunelor
din România;
       - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cocora nr. 15/2013 privind aderarea
comunei Cocora la Asociaţia Comunelor din România;
       -prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
       -prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Cocora nr.21/2017 privind aprobarea
asocierii  comunei  Cocora cu judeţul  Ialomiţa  şi  unităţile  administrativ-teritoriale  din judeţ  la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
       -prevederile  Hotărârii  nr.6  a  Grupului  de  Acţiune  Locală  Ialomiţa  Centrală  Balaciu-
Căzăneşti-Reviga privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a membrilor parteneri GAL
pentru perioada de programare 2014-2020;
        -prevederile Hotărârii nr.5/2018 a Adunării Generale a Asociaţilor ADI Salubris Group
2010 Griviţa;

  -prevederile art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații
și fundații cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând:
            -expunerea de motive nr.297 din 01.02.2019 a primarului comunei Cocora privind aprobarea
suportării de la bugetul local a unor cotizații pe anul 2019;

  -raportul  de  avizare  nr.____/__________2019  a  Comisiei  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 12, alin. (2), art. 36 alin. (2), lit. e),  art. 45 alin. (2),
lit.  f),  art.  115,  alin.  (1),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administratia  publica  locala,
republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  propune  Consiliului  local  spre  aprobare,
următorul, 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:
        
 Art.1.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
Comunelor din România, pentru anul 2019, în cuantum de 1.150 lei

Art. 2.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, pentru anul 2019, în cuantum de 3.087 lei.



Art. 3.- Se  aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Grupului de
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga, pentru anul 2019, în cuantum de 3.087
lei.

Art. 4.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ,,SALUBRIS GROUP 2010" Griviţa, pentru anul 2019, în cuantum
de 25.000 lei.

Art.5.-Cu  ducere  la  îndeplinire  a  sarcinilor  din  prezenta  hotărâre  se  împuternicește
Compartimentul  Contabilitate.

Art.6.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului Contabilitate din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  şi  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  grija
secretarului comunei.   

                     INITIATOR   PROIECT,                                                                 
                               PRIMAR, 
                    Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                A V I Z A T,
                                                                                                                     Secretar,
                                                                                                             Stanciu Constantin                      

  
                               

Nr.7
Astăzi, 01.02.2019



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
        

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pe anul 2019

            Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
            Având în vedere

      - prevederile art.6, alin.(1) din Dispoziţia nr.68/2018 a Preşedintelui Asociației Comunelor
din România;
       - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cocora nr. 15/2013 privind aderarea
comunei Cocora la Asociaţia Comunelor din România;
       -prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
       -prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Cocora nr.21/2017 privind aprobarea
asocierii  comunei  Cocora cu judeţul  Ialomiţa  şi  unităţile  administrativ-teritoriale  din judeţ  la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
       -prevederile  Hotărârii  nr.6  a  Grupului  de  Acţiune  Locală  Ialomiţa  Centrală  Balaciu-
Căzăneşti-Reviga privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a membrilor parteneri GAL
pentru perioada de programare 2014-2020;
        -prevederile Hotărârii nr.5/2018 a Adunării Generale a Asociaţilor ADI Salubris Group
2010 Griviţa;

  -prevederile art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații
și fundații cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând:
  -expunerea  de  motive  nr.297  din  01.02.2019  a  primarului  comunei  Cocora  privind

aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pe anul 2019;
  -raportul de avizare nr.431/13.02.2019 a Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, protecţia mediului şi turism.
În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 12, alin. (2), art. 36 alin. (2), lit. e),  art. 45 alin. (2),

lit.  f),  art.  115,  alin.  (1),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administratia  publica  locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :
        
 Art.1.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
Comunelor din România, pentru anul 2019, în cuantum de 1.150 lei

Art. 2.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, pentru anul 2019, în cuantum de 3.087 lei.



           Art. 3.- Se  aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Grupului de
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga, pentru anul 2019, în cuantum de 3.087
lei.
           Art. 4.- Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizației de membru în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ,,SALUBRIS GROUP 2010" Griviţa, pentru anul 2019, în cuantum
de 25.000 lei.

Art.5.-Cu  ducere  la  îndeplinire  a  sarcinilor  din  prezenta  hotărâre  se  împuternicește
Compartimentul  Contabilitate.

Art.6.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului Contabilitate din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  şi  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  grija
secretarului comunei.   

-

                          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                                               
                                       VLAD  DOREL
                    

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin          

  
                               

Nr.8
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.02.2019



            ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr. 297 din 01.02.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pe

anul 2019

            Luând în considerare :prevederile  art.6,  alin.(1)  din Dispoziţia  nr.68 a Preşedintelui
Asociației Comunelor din România, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cocora nr.
15/2013  privind  aderarea  comunei  Cocora  la  Asociaţia  Comunelor  din  România,  prevederile
Hotărârii  Consiliului  Local  al  Comunei  Cocora nr.  15/2013 privind aderarea  comunei  Cocora la
Asociaţia Comunelor din România, prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa,
prevederile Hotărârii  Consiliului Local al comunei Cocora nr.21/2017 privind aprobarea asocierii
comunei  Cocora  cu  judeţul  Ialomiţa  şi  unităţile  administrativ-teritoriale  din judeţ  la  constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa,  prevederile Hotărârii nr.6 a Grupului de Acţiune
Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale
a  membrilor  parteneri  GAL  pentru  perioada  de  programare  2014-2020,  prevederile  Hotărârii
nr.5/2018 a Adunării Generale a Asociaţilor ADI Salubris Group 2010 Griviţa

      Conform art. 35 din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor publice locale - Autoritatile deliberative
pot  aproba  colaborarea  sau  asocierea  pentru  realizarea  unor  lucrari  si  servicii  publice  locale.
Colaborarea ori asocierea se realizeaza pe baza de contracte de asociere, in care se prevad si sursele de
finantare  reprezentand  contributia  fiecarei  autoritati  a  administratiei  publice  locale  implicate.
Contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile mandatelor
aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau asociere. Autoritatile deliberative pot hotari
asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le
reprezinta, la constituirea de asociatii de dezvoltare comunitara, in limitele si in conditiile legii, pentru
realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional si furnizarea in comun a
unor servicii publice. Asociatiile de dezvoltare comunitara se finanteaza prin contributii din bugetele
locale  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  membre,  din  alte  surse  atrase  pe  baza  de  proiecte,
imprumuturi  sau  parteneriate  public-private,  in  conditiile  legii. Obligatiile  financiare  rezultate  din
acorduri de cooperare, de infratire sau de aderare a unitatilor administrativ-teritoriale la asociatii interne
organizate  la  nivel  national  ori  la  organizatii  internationale  cu  personalitate  juridica,  hotarate  de
autoritatile deliberative, in conditiile legii, se suporta din bugetele locale ale acestora.

Pentru aceste considerente rog consiliul local sa dezbata si sa adopte proiectul de hotarare in
forma prezentata.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.298/01.02.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea suportării de la bugetul local

a unor cotizaţii pe anul 2019

Incheiat astazi 01.02. 2019
                     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 tehnică 
legislativă 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 suportării de la bugetul local a
unor cotizaţii pe anul 2019,
 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.431 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de la  bugetul local 

a unor cotizaţii pe anul 2019

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 13.02.2019, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizaţii pe anul 2019.
                      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, 13.02.2019
La Cocora



                ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2019

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.286/01.02.2019 a primarului comunei;
                       -raportul nr.299/01.02.2019 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.432/13.02.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       -raportul de avizare nr.433/13.02.2019  al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul 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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                               VLAD  DOREL            

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

                                                                                                  
Nr.9
Adoptată la Cocora
Astăzi, 21.02.2019



         CONSILIUL LOCAL COCORA                    ANEXA nr.1  la H.C.L. nr.9/21.02.2019        
               JUDETUL IALOMITA

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI  DE INTERES LOCAL
PENTRU EFECTUAREA ORELOR DE MUNCA DE CATRE 

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, PE ANUL 2019

LUNA IANUARIE 2019
     
       *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserici, terenuri de sport, parc, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente;
      *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei,  astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;

LUNA FEBRUARIE 2019

  *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserică, terenuri de sport, parc, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente, cimitir, etc.
   *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc necesare
incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei, primariei  astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;
*Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, 

parc.
*Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locurile special amenajate;

LUNA MARTIE 2019
 
  *Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale (greblat, adunat resturi vegetale, toaletat arbori 
si arbusti, curatirea santurilor si a rigolelor de scurgere a apelor pluviale);
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public , depozitare in locuri special amenajate;

LUNA APRILIE 2019
  
  *Lucrari de curăţenie şi  infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, 
grădiniţei          
    parcului comunal, teren sport, târg comunal, etc.
  *Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, primarie, arbori si borduri;
  *Varuit pomi drumuri comunale;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale,  parc, targ comunal, etc.;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;



LUNA MAI 2019

  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, spaţii verzi
parc;
  *Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale si transportarea acestora in 
locuri special amenajate;
  *Tuns gazon la baza sportiva.
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA IUNIE 2019

   *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, parc, teren de sport, izlazuri
(adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA IULIE 2019

   *Executat lucrari edilitar gospodaresti – udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri vii, arbusti;
  *Intretinut spatiile verzi din localitate;
  *Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul publice, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA AUGUST 2019

  *Executat lucrari de intretinere la Scoala Gimnazială Cocora si Gradinita (varuit, vopsit);
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale,  parc, teren de sport, izlazuri
(adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);

LUNA SEPTEMBRIE 2019

  *Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scoala si gradinita din comuna in vederea 
inceperii noului an scolar;
  *Descarcarea, taierea si depozitarea lemnelor necesare incalzirii scolii, gradinitei şi primariei .
  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
*Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;

LUNA OCTOMBRIE 2019

  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Verificarea si remedierea defectiunilor la sobele cu acumulare de caldura si a cosurilor de 
fum(primarie).
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, parc comunal.



LUNA NOIEMBRIE 2019

  *Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale,
parc;
  *Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public;

LUNA DECEMBRIE 2019

  *Indepartat zapada din zona institutiilor publice(primarie, scoala, gradinita, posta, dispensar, 
politie, cimitire) persoane varstnice dependente, precum si aleile pietonale;
  * Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, parc comunal.
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a domeniului public si a cladirilor apartinand 
institutiilor publice;
  *Actiuni diverse specifice sezonului  de iarna (spart lemne, curatat funingine, indepartarea 
turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice);

                    PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                              VLAD  DOREL                                                                 SECRETAR,
                                                                                                                      Stanciu Constantin



                 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
      COMUNA COCORA
                PRIMAR,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2019

                       Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.286/01.02.2019 a primarului comunei;
                       -raportul nr.299/01.02.2019 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.____/____________2019 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                        -raportul de avizare nr.___/____2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, 
următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                       Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                              INIŢIATOR PROIECT,
                                       PRIMAR,
                               Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.8
Astăzi, 01.02.2019



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.300/01.02.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019

Incheiat astazi 01 februarie 2019 
                     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 Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local pe anul 2019, 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
       PRIMAR,
Nr.286/01.02.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

 CONFORM PREVEDERILOR LEGII Nr.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM
 GARANTAT, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

PE ANUL 2019

                    Pentru rezolvarea mai multor probleme de interes local si in conformitate cu art.6 alin.
(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Cocora, 
judetul Ialomita, supune aprobarii Consiliului local, Planul de actiuni si lucrari de interes local pe 
anul 2019 care cuprinde urmatoarele:
                   -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, 
scoala,gradinita, politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc,
alei pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente, cimitire, etc.
                    -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de 
foc necesare incalzirii salilor de clasa, din cadrul scolii si gradinitei, primarie ,  astfel:
                     -taiat lemne cu drujba;
                     -spart lemne cu toporul;
                     -transport si depozitat in magazii.
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, 
parc (adunat deseuri);
                    -Colectat si selectat ambalaje, transport si depozitate in locuri special amenajate;
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, a parcului 
comunal si a celorlalte spatii verzi apartinand domeniului public(greblat, adunat resturi vegetale, 
toaletat arbori si arbusti);
                     -Lucrari de curăţenie şi infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente 
scolii, gradinitei,  parcului comunal
                     -Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, arbori si borduri, pomii drumurilor 
comunale;
                     -Curatarea maracinisurilor si resturilor vegetale  de pe izlazurile comunale;
                     -Tuns iarba si toaletat arbori la baza sportiva;
                     -Intretinut spatiile verzi din comuna;
                     -Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita(varuit, vopsit);
                     -Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public.
                    In functie de solicitarile care intervin pe parcursul anului , planul de actiune si lucrari 
de interes local  poate si modificat si actualizat.

  
PRIMAR,

Ing.LEFTER SORIN DANUŢ



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.432 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi

lucrări de interes local pe anul 2019

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019 a luat în  
discuţie,proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 2019.
                      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, republicată, 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,
             BADEA DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL__________
                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis la Cocora
Astăzi, 13.02.2019



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.433 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pe anul 2019

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pe anul 2019.
                      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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL_____________________
                                                                               MIREA  ION_________________________

Emis la Cocora
Astăzi, 13.02.2019



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
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

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', art.128 din 
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele de 
eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate Ordinul vice-
prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.324/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.325/05.02.2019 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.435/13.02.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare  nr.436/13.02.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                          -raportul de avizare nr.434/13.02.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
  
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă actualizarea devizului general  după includerea lucrărilor 
suplimentare finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare drumuri  
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL,  pentru care se solicită 
finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 



Guvernului nr.28/2013 , respectiv indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta hotărâre, 
după cum urmează:

                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.366.774,26 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.149.873,80 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.262.467,49 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =  1.060.897,05 lei

                           Art.2.-Se aprobă suplimentarea cofinanţării  de la bugetul local a proiectului cu 
valoarea de 54.364,03 lei, suma totală a cofinanţării fiind de 140.998,01.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Lefter 
Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                     VLAD  DOREL

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN
                        

Nr.10
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.02.2019



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA
         PRIMAR

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
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

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         - prevederile art.38 alin.(2) lit.,,c'' , ,,f'', ,,l''şi ,,m'' , art.68 alin.(1) lit.,,b'', art.128 din 
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.
                          În conformitate cu:
                          -prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată  privind etapele de 
eleborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice;
                          -prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                         -prevederile Ordinului 199/2014 privind  modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate Ordinul vice-
prim- ministrului, ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1851/2013;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.324/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.325/05.02.2019 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.______/_______2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare  nr._____/_________-2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                          -raportul de avizare nr._____/_________2019 al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
  
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile 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 actualizarea devizului general  după includerea lucrărilor 
suplimentare finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii  ,,Reabilitare drumuri  
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL,  pentru care se solicită 
finanţarea în baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 



Guvernului nr.28/2013 , respectiv indicatorii economici, prezentaţi în anexa la prezenta hotărâre, 
după cum urmează:

                               Valoarea totală a investiţiei(cu TVA)   =  1.366.774,26 lei 
                               Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) =  1.149.873,80 lei 
                               din care:  C + M (inclusiv TVA)           =  1.262.467,49 lei
                                              C + M (fără TVA)                  =  1.060.897,05 lei

                           Art.2.-Se aprobă suplimentarea cofinanţării  de la bugetul local a proiectului cu 
valoarea de 54.364,03 lei, suma totală a cofinanţării fiind de 140.998,01.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Lefter 
Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                               INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                               Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin
                        

Nr.9
Astăzi, 05.02.2019



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.326/05.02.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre 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

Incheiat astazi 05.02.2019
                     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  devizului general actualizat 
după includerea lucrărilor suplimentare finanţate de la bugetul local, pentru obiectivul de 
investiţii ,,Reabilitare drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa",    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
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.324/05.02.2019

EXPUNERE  DE MOTIVE
la 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

                            Având în vedere prevederile Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind 
conținutul Anexei nr. 2 (pentru obiectivele de investiții  în continuare), pentru eficienta folosire a 
fondurilor din cadrul programului și înregistrarea corectă a datelor despre obiectivele de investiții 
finanțate sau care urmează a fi finanțate prin program, vă rugăm să completați, după finalizarea 
procedurilor de achiziție și închiderea contractelor de servicii/lucrări/achiziție de bunuri, etc, devizul 
general actualizat în formatul editabil, template, defalcat pe surse de finanțare, elaborat în 
conformitate cu HG nr. 28/2008).
                            În conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, actualizată 
privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:
                          ” Devizul general întocmit la faza de proiectare,  studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiţii se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului 
ori de câte ori este necesar".
                           Valoarea totală a investiției rezultată după actualizarea devizului, conform 
prevederilor mai sus menționate, se aprobă prin Hotărâre a consiliului local/județean, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
                            În urma analizei efectuate de către dirigintele de şantier împreună cu proiectantul,  
beneficiarul investiţiei şi constructor, s-a constatat că lungimea tuburilor în diametru de 30 cm de la 
podeţele de intrare în gospodăriile cetăţenilor  prevăzută în proiectul iniţial de 3 ml este mică astfel 
convenindu-se să se introducă tuburi în lungime de 4 ml în diametru de 30 cm.
                            De asemeni în proiectul iniţial în capătul străzilor Magnoliei şi Narciselor nu au 
fost prevăzute tuburi de scurgere a apei pluviale, foarte necesare în această zonă, astfel că s-a propus 
întroducerea a câte unui tub de 8 ml în diametru de 60 cm.
                            În urma calculaţiei efectuate de către proiectant a rezultat suma de 38.693,02 lei 
sumă cu care se va majora partea de cofinanţare din bugetul local a investiţiei.
                            Având în vedere cele menţionate, supun Consiliului local Cocora spre dezbatere în 
vederea aprobării devizul 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.

PRIMAR,
Ing. Lefter  Sorin Dănuţ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA 
Nr.325/05.02.2019

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după includerea lucrărilor

suplimentare finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie,,Reabilitare drumuri
comunale în comuna  Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", str.Gladiolelor,  
str.Narciselor şi str.Magnoliei, am constatat următoarele:
       Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură 
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit 
art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.Astfel prin hotărâre de consilul local vom aproba devizul general actualizat după 
includerea lucrărilor suplimentare, lucrări apărute în urma solicitării cetăţenilor de mărire a intrărilor 
la proprietăţile mari de la 4m la 4,5m şi montarea de podeţe noi la intrările mici ale proprietăţilor 
finanţate de la bugetul local   la acest obiectiv de investiţie.
      Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de 1.366.774,26  lei, din care valoarea C + M 
(inclusiv TVA) este de 1.262.467,49lei .
       Valoarea totală a investiţiei(fără TVA) este de 1.149.873,80 lei, din care valoarea C + M (fără 
TVA) este de 1.060.897,05  lei).
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale
programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală au fost aprobate prin Ordinul MDRAP 
nr.1851/2013.Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează exclusiv de către 
beneficiari sunt:cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite , cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
          Cheltuielile eligibile prin PNDL(conform art.8  din OMDRAP nr.1851/2013 ) sunt în total de 
1.225.776,25  lei.
           -Cheltuieli pentru investiţia de bază: 1.252.968,64 lei.
           -Cheltuieli eligibile la beneficiar(conform art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în 
total de 140.998,01 lei .
           Concluzii:Având în vedere cele expuse propun spre aprobarea Consiliului Local Cocora 
devizul actualizat după includerea lucrărilor suplimentare  pentru  obiectivul de investiţie,,Reabilitare
drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL.
                            Propun de asemeni spre aprobarea Consiliului local suplimentarea cofinanţării cu 
valoarea de 54.364 lei conform centralizatorului lucrărilor suplimentare puse la dispoziţie de 
constructor cu preţurile ofertei declarate câştigătoare a obiectivului de investiţii,,Reabilitare drumuri 
comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin Programul PNDL.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL        



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.435 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare 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  

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare 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
                      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_________________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   PETCU VICTORIA___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________ 

Emis astazi, 13.02.2019
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.436 din 13.02.2019

A V I Z
la 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

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 13.02.2019,  a luat discuţie 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'' pri Programul PNDL.
                      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, 13.02.2019
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.434 din 13.02.2019

A V I Z
la 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

 

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 13.02.2019, a luat 
în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea  devizului generalactualizat după includerea 
lucrărilor suplimentare finanţate de la bugetul local  pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare 
drumuri comunale în  comuna  Cocora, judeţul Ialomiţa'' pri Programul PNDL.
                      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, 13.02.2019
La Cocora
 



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului  privind ,,Desfiinţarea  Localului vechi Şcoala Cocora

Corp C1"

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                          -prevederile art.3 din Hotărârea consiliului local nr.36/2018 privind aprobarea 
demolării Localului vechi Şcoala  Cocora;
                          -Avizul conform nr.10496/2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
                          -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.327/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.328/05.02.2019 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr.441/13.02.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                           Art.1.-Se aprobă devizul  privind,, Desfiinţarea Localului vechi Şcoala Cocora- 
Corp C1" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al nprimarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                           Art.3.-Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                            PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                    VLAD  DOREL

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                           STANCIU CONSTANTIN
                      
Nr.11
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.02.2019



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului privind ,,Desfiinţarea Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1"

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -prevederile art.3 din Hotărârea consiliului local nr.36/2018 privind aprobarea 
demolării Localului vechi Şcoala  Cocora;
                          -Avizul conform nr.10496/2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.327/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.328/05.02.2019 al compartimentului  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului:
                          -raportul de avizare nr._____/_______2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completarile 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 devizul privind ,,Desfiinţarea Localului vechi Şcoala Cocora- Corp
C1'' conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al nprimarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                           Art.3.-Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţului 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.10
Astăzi, 05.02.2019



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.329/05.02.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea devizului privind ,,Desfiinţarea

Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1''

Incheiat astazi 05 februarie 2019
                     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 devizului privind ,,Desfiinţarea
Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1''   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
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.327/05.02.2019

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului privind ,,Desfiinţarea Localului

vechi şcoala Cocora-Corp C1''

                         Având în vedere:
                         -prevederile art.3 din Hotărârea consiliului local nr.36/2018 privind aprobarea 
demolării Localului vechi Şcoala  Cocora;
                          -Avizul conform nr.10496/2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale;
                         -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare vom proceda la demolarea Localului vechi şcoala Cocora''   în vederea 
edificării unei grădiniţe de copii prin Programul Reforma Educaţiei Timpurii.Pentru această lucrare a
fost întocmit un deviz de demolare. 
                           Valoarea  devizului, se aprobă prin Hotărâre a consiliului local/județean, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
                            Având în vedere cele menţionate, supun Consiliului local Cocora spre dezbatere în 
vederea aprobării devizului pentru demolarea ,,Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1'' conform 
anexei la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Ing. Lefter  Sorin Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.328/05.02.2019

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului pentru ,,Desfiinţarea 

Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1''

       Analizând Hotărâre nr.36 din 30.10.2018 prin care s-a aprobat demolarea Localului vechi şcoala 
Cocora, precum şi Avizul conform nr.10496 /2018 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului am 
constatat că sunt îndeplinite condiţiile privind demolarea localului în vederea edificării pe acest 
amplasament a unei grădiniţe de copii prin Programul Reforma Educaţiei Timpurii.
       Documentaţia tehnică(devizul) privind demolarea se asigură integral din bugetul local, se aprobă
de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Astfel prin hotărâre de consilul local vom 
aproba devizul privind demolarea Localului vechi şcoala Cocora. 
                            In consecinţă propun  spre aprobarea Consiliului local a devizului pentru 
,,Desfiinţarea  Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1 '' în forma prezentată.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.441 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului pentru ,,Desfiinţarea

Localului vechi şcoala Cocora-Corp C1''

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea devizului pentru ,,Desfiinţarea  Localului vechi şcoala Cocora-Corp 
C1''.
                      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_________________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   PETCU VICTORIA___________________
                                                                                   VLAD  DOREL______________________ 

Emis astazi, 13.02.2019
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2019

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:
                -prevederile art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare;
                -prevederile art.13 lit.,,a'' dinLegea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
                -prevederile art.6 din Metodologia de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007;
                -expunerea de motive nr.333/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                -raportul nr.334/05.02.2019 al viceprimarului comunei;
                -raportul de avizare nr.437/13.02.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.438/13.02.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.8 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, vu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 
                  Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora 
pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu '' al judeţului Ialomiţa şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului delegat al comunei Cocora.

                                    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                             VLAD  DOREL

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.12
Adoptată la COCORA
Astăzi, 21.02.2019



      ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2019

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:
                -prevederile art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare;
                -prevederile art.13 lit.,,a'' dinLegea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
                -prevederile art.6 din Metodologia de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007;
                -expunerea de motive nr.333/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                -raportul nr.334/05.02.2019 al viceprimarului comunei;
                -raportul de avizare nr.___/_______2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.___/_______2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.8 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, vu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului locale spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                 
                  Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora 
pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu '' al judeţului Ialomiţa şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului delegat al comunei Cocora.

                                        INIŢIATOR PROIECT,
                                                PRIMAR
                                         Ing.Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.12
Astăzi, 05.02.2019



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.335/05.02.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea Planului de analiză
şi acorerire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, pentru anul 2019

Incheiat astazi 05 februarie 2019 
                     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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2019,  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



                         R O M Â N I A                                       N E S E C R E T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA                  Exemplar unic

                                                                               Anexă la Hotărârea nr.12 din 21.02.2019

P L A N U L
DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A
RISCURILOR PE TERITORIUL

COMUNEI COCORA

                           - 2019 -



CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Sectiunea 1. DEFINITIA SCOPUL SI OBIECTIVELE SCHEMEI CU 
RISCURILE COMUNEI COCORA

Planul de analiza si acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, 
cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale, masurile,actiunile si resursele necesare pentru managementul 
riscurilor respective.

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor

Responsabilitatile privind analiza si acoperirea riscurilor revin tuturor 
factorilor care, potrivit legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial:

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta ( cap.II – sectiunea 3, din 
regulamentul de organizare si unctionare a C.L.S.U.)

- Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta(formatiuni de asigurare a
actiunilor de interventie – art.10.1 din Regulamentul de Organizare si 
Funtionare a S.V.S.U.)

Scopurile PAAR  sunt acelea de a asigura cunoasterea, de catre toti 
factorii implicati, a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si
dupa aparitia unei situatii de urgenta, de creare a unui cadru unitar si coerent
de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii 
de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de urgenta, adecvat 
fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt :

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, 
prin evitarea manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori 
limitarea consecintelor lor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si
evaluarii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte 
destinate asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea 
situatiilor de urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea
planurilor operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionarii situatiilor de urgenta.

Fata de importanta si complexitatea riscurilor contemporane si a 
efectelor negative ale acestora asupra populatiei, animalelor, bunurilor 



culturale si de patrimoniu este esential sa avem o viziune generala asupra 
riscurilor existente, a metodelor si mijloacelor de perevenire si interventie la 
dispozitie.

Schema cu riscurile teritoriale se elaboreaza in scopul identificarii si 
evaluarii tipurilor de riscuri specifice comunei Cocora, pentru stabilirea 
masurilor in domeniul prevenirii producerilor situatiilor de urgenta si 
asigurarea unei interventii graduale si credibile a structurilor de interventie pe
tipuri de riscuri.

CAPITOLUL II – Caracteristicile unitatii administrativ – teritoriale
Sectiunea 2.1 Aspecte administrative

       Comuna Cocora nu are sate apartinatoare.

Sectiunea 2.2 Asezare geografica si relief

Comuna Cocora se situeaza la 45 Km fata de orasul Urziceni si la 45 
Km de orasul Slobozia. Comuna se invecineaza cu orasul Cazanesti si 
comuna Munteni Buzau la sud, la nord cu comuna Padina(judetul Buzau) la 
est cu comuna Reviga si la vest cu comuna Colelia.

Sectiunea 2.3 Caracteristici climatice

Comuna are un climat temperat continental cu nuante excesive, 
specifice Baraganului caracteristice fiind verile cu temperaturi ridicate si cu 
lungi perioade de seceta si ierni geroase. Media precipitatiilor anuale este 
foarte scazuta intre 400-500 l/mp, repartizate neuniform pe an calendaristic. 
Vanturile care bat in zona sunt vanturi neregulate: Crivatul din N, Austrul din 
S si mai rar Baltaretul din E, Munteanul din V. Temperatura medie anuala 
este 10.5 – 11 grade. Iarna se inregistreaza multe viscole, care troienesc 
zapada in sate si pe drumurile de acces mai ales cu orientare E-V.

Sectiunea 2.4 Reteaua hidrigrafica

In zona orientului local nu exista ape curgatoare. In zona amintita se 
afla apa subteran potabila in fantani la adancimi accesibile 8-8,5 m, atat cu 
zona vetrei satului cat si pe mosia satului. Pe teritoriul satului, pe firul vaii 
amintite se afla un lac cu adancimi diferite. El se afla in proprietatea primariei
si este inchiriat unor intreprinzatori particulari pentru pescuit.



Sectiunea 2.5 Populatie
Situatia numarului populatiei la recensamantul din anul 2011 a fost 

urmatoarea :
TOTAL LOCUITORI 2057

Toti locuitorii sunt de nationalitate romana si din datele culese de la 
biserica Cocora toti locuitorii sunt crestini – ortodoxi

Sectiunea 2.6 Caii de transport/acces

D.J. 305 URZICENI – COCORA – REVIGA – SLOBOZIA – asfalt
D.J. 102 H COCORA – CAZANESTI – SLOBOZIA – asfalt
D.J.203 E COCORA – PADINA(jud. Buzau) – pietruit

Sectiunea 2.7 Dezvoltare economica

Urmarind structura actuala a fortei de munca locale se poate vedea 
clar care este ponderea ramurilor economiei comunei, agricultura pe primul 
plan apoi industria si comertul.

AGRICULTURA

Specific zonei localitatii noastre o pondere mare o reprezinta 
agricultura , 90% din persoanele apte de munca desfasurandu-si activitatea 
in domeniul agricol. Printre culturile specifice localitatii noastre putem 
mentiona cultura de porumb, grau, floarea soarelui, rapita, soia si alte culturi 
furajere folosite in hrana animalelor mai ales in gospodariile porpii. Terenurile
au un potential ridicat privind productia agricola care se poate obtine la 
culturile de camp, singura problema care se ridica ar fi in perioadele 
secetoase.

Suprafetele de culturi de primavara afectate de seceta  in anul 
2018

Cultura Suprafata
Afectata

               din care Pierderi
 - lei -Total Partial

Porumb - - - -
Fl.soarelui - - - -
Soia - - - -
Total - - - -



Productii medii la principalele culturi in ani 2016-2017

Cultura            Productia medie kg/ha Dinamica
2017/2018 %2017 2018

Grau,secara 5500 5500 0
Orz,orzoaica 2600 2500 >0,96
Rapita 3000 1500 >2,00
Fl.soarelui 2500 2500 0
Fasole 1500 1500 0
Porumb 6500 6500 0
Cartofi
Legume

Activitatea din horticultura

- suprafata de vita de vie cultivata este de -  70 ha

ZOOTEHNIA

Efectivele de animale la sfarsitul anilor 2017 si 2018 se prezinta astfel :
Specia       2017

    capete
      2018
     capete

Dinamica
      (%)
2017/2018

Bovine 484 430 < 0,89
Ovine          3372          3300 < 0,98
Porcine 900 920 > 0,98
Pasari          5400          5300 < 1,02

TRANSPORTURI(Autovehicule inscrise in circulatie)

CATEGORIA              2017                 2018
Vehicule total               306 290
Vehicule transport marfuri                 12                10
Vehicule transport calatori
               autobuze
               microbuze
               autoturisme               253 240

Alte vehicule
        motociclete
        motoscutere                 41                40



COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Cultura
In ceea ce priveste cultura la nivel comunei Cocora functioneaza :
- 1 biblioteca comunala
- 1 biblioteca scolara in cadrul Scolii cu clasele I – VIII Cocora
La nivelul comunei functioneaza grupul vocal barbatesc ,,Credinta” 
castigator a numeroase premii prin participarea sa la nenumarate editii 
ale Festivalului judeteande folclor ,,Zarzarica-Zarzarea”

In comuna mai functioneaza si 2 cabinet medicale:
- 1 medic generalist
- 1 medic stomatolog
- 2 asistente medicale

  
Retele de utilitati(apa)
Sistem centralizat alimentare cu apa  a comunei Cocora(4 puturi forate 

la adancimea de 110 m, bazin cu capacitate de 270 mc. La nivelul localitatii 
sunt  10 hidranti(5 buc. A+B  şi 5 buc. B).

Locuri de adunare si cazare a sinistratilor

La nivelul localitatii sunt stabilite locuri de adunare si cazare a 
sinistratilor, de regula in zonele cu grad de pericol scazut, si care asigura 
nevoile de cazare, hranire, asigurare asistenta medicala, etc.

Locurile de adunare si cazare a populatiei sunt :
- la scoala cu clasele I – VIII
- la primărie - camera oficială.

CAPITOLUL III RISCURI GENERATOARE DE SITUATII DE 
URGENTA

Sectiunea 3.1 Analiza riscuri naturale

Fenomene meteorologice periculoase

Nu au fost inregistrate fenomene meteorologice extrem de periculoase
Pe teritoriul comunei Cocora.

Fenomenele meteorologice se produc cu preponderenta in perioada 
calda a anului, pe spatii destul de restranse. Se manifesta prin cer inorat, ploi
torentiale, descarcari electrice si intensificarea accentuata a vantului



Pagubele, constau in general, in crengi ale copacilor rupte, rareori copaci 
smulsi din radacina sau rupti. In functie de locul producerii pot fi afectate 
retele de alimentare cu energie electrica, telecomunicatii.

Inundatii – Nu au fost inregistrate pe teritoriul comunei Cocora.

Inzapeziri si inghet
Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si 

viscole care pot dura de la cateva ore la cateva zile, ingreunand functionarea
transportului si a telecomunicatiilor.
Pe teritoriul national sunt stabilite urmatoarele praguri critice pentru 
inzapezire :

- 40 cm strat de zapada nou depus ;
- 25 cm strat de zapada depus peste stratul vechi ;
Anual pe teritoriul comunei Cocora ninge circa 30 de zile. Ninsori frec-

vente se astern sub forma unui strat continuu de zapada cu precadere in 
lunile decembrie si ianuarie si se mentine pana in lunile februarie – martie.

Cele mai probabile cai de comunicatie care sunt afectate de inzapeziri 
sunt :

Reviga – Cocora(km 3)
Cocora-Colelia(km 3)
Seceta

Se pot produce in perioada calda a anului, dar pe arii restranse si nu 
produc pagube materiale insemnate.

Incendii de padure- pe raza localitatii noastre nu sunt zone 
impadurite.

Avalanse –  nu au fost consemnate pe teritoriul comunei Cocora

Sectiunea 3.2 Analiza riscului de incendiu
                                Pe parcursul anului 2018  nu au fost semnalate  incendii 
majore.

CAPITOLUL IV – Acoperirea riscurilor

Sectiunea 1. Etapele de realizare a actiunilor

Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale:

a) alertarea si/sau alarmarea unitatilor si a subunitatilor pentru 
interventie(echipa transmisiuni alarmare)



b) informarea personalului de conducere asupra situatiei create (echipa
support logistic)

c) deplasarea la locul interventiei(echipa deblocare – salvare)
d) intrarea in actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea 

dispozitivului preliminar de interventie(echipa salvare – prim ajutor)
e) transmiterea dispozitiilor preliminare (CLSU)
f) recunoasterea, analiza situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de 

interventie(CLSU)
g) evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si 

bunurilor(echipele – salvare, sanitara, sanitar veterinara)
h) realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la 

situatia concreta(sef SVSU)
i) localizarea si limitarea efectivelor evenimentului/dezastrului(echipa 

de prevenire)
i) inlaturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului (echipa

de prevenire)
j) regruparea fortelor si mijloacelor dupa indeplinirea misiunii(CLSU)
k) stabilirea cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au 

favorizat evolutia acestuia (sef SVSU)
l) intocmirea  procesului verbal de interventie si a raportului de 

interventie(sefSVSU)
m) retragerea fortelor si mijloacelor de la locul actiunii in locul de 

dislocare permanenta(CLSU)
n)informarea inspectorului general/inspectorului-sef/comandantului si a 

esalonului superior(CLSU)

Sectiunea 2 Faze de urgenta a actiunilor 

In functie de locul, natura, amploarea si evolutia evenimentului, 
interventiile serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta sunt organizate 
astfel :

a) urgenta I – asigurata de garda/garzile de intervenitie a/ale subunitatii
in raionul/obiectivul afectat ;

b) urgenta a II a – asigurata de catre subunitatile inspectoratului 
judetean ;

c) urgenta a III a – asigurata de catre doua sau mai multe unitati 
limitrofe ;

d) urgenta a IV a – asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul 
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in 
cazul unor interventii de amploare si de lunga durata.

Sectiunea 3. Actiunile de protectie-interventie

Fortele de interventie specializate actioneaza conform domeniului lor 
de competenta, pentru :



a) salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor 
materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, 
aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de prima necesitate ;

b) acordarea primului ajutor medical si psihologic, precum si 
participarea la evacuarea populatiei, institutiilor publice, institutiilor publice si 
operatorilor economici afectati ;

c) aplicarea masurilor privind ordinea si siguranta publica pe timpul 
producerii situatiei de urgenta specifice ;

d) dirijarea si indrumarea circulatiei pe directiile si in zonele stabilite ca 
accesibile ;

e) diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si cladiri cu functiuni 
esentiale, a caror integritate pe durata cutremurilor este vitala pentru 
protectia populatiei : statiile de pompieri si sediile politiei, spitale si alte 
constructii aferente  serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie 
si de urgenta, cladirile institutiilor cu responsabilitate in gestionarea situatiilor 
de urgenta, in apararea si securitatea nationala, statiile de producere si 
distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte 
categori de cladiri mentionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta 
de diferite categorii, rezervoare de apa si statii de pompare esentiale pentru 
situatii de urgenta, cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante 
periculoase, precum si pentru cai de transport, cladiri pentru invatamant ;

f) limitarea proportiilor situatiei de urgenta specifice si inlaturarea 
efectelor acesteia cu mijlocele din dotare.

RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii 
activitatii de analiza si acoperire a riscurilor se realizeaza, potrivit 
reglementarilor in vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate de 
comitete.

LOGISTICA ACTIUNILOR

Sistemul fortelor si mijloacelor de interventie in cazul producerii unei 
situatii de urgenta se stabilesteprin planurile de aparare specifice elaborate, 
potrivit legii, de catre autoritatile, institutiile publice, societatea civila si 
operatorii economici cu atributii in acest domeniu, conform regulamentelor 
privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de 
riscuri.

Fortele si  mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc si se 
pregatesc din timp si actioneaza conform sarcinilor stabilite prin planurile de 
aparare specifice.

Logistica actiunilor de pregatire teoretica si practica, de prevenire si 
gestionare a situatiei de urgenta specifice se asigura de catre autoritatile, 



institutiile si operatorii economici cu atributii in domeniu, in raport de 
raspunderi, masuri si resurse.

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,
                          Vlad  Dorel                                       Secretarul comunei,
                                                                                     Stanciu  Constantin



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.333/05.02.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
comunei Cocora pentru anul 2019

                      Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este întocmit 
în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29.01.2007 pentru 
aprobarea Metodologiei  de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
                       Potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din Metodologia aprobată prin actul normativ menţionat, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul judeţean/al municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
aprobă de Consiliul judeţean/Consiliul general al municipiului Bucureşti respectiv de Consiliile 
locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
                        Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte şi se aprobă în termen de 
maxim 60 de zile  de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile  teritoriale din unitatea 
administrativ-teritorială, elaborată de Inspectoratul judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă şi se actualizează la începutul fiecărui an sau de câte ori apar alte riscuri decât cele 
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
                        Întocmirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe care îl propunem spre 
aprobare, respectă prevederile art.10  lit.,,d'' din Legea nr.481 din 08.11.2004 privind protecţia 
civilă, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile  art.4 alin.(1-4) din Legea  
nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva  incendiilor.
                       Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este  un 
document complex ce cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile identificate la 
nivelul comunei Cocora precum şi la modul de acţiune pentru minimizarea  şi înlăturarea efectelor 
acestora asupra comunităţii.
                        Scopul său este de a veni în sprijinul Consiliului judeţean şi al Comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă, al tuturor instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea  şi 
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, 
mediului şi a bunurilor  materiale din localităţile judeţului.
                        Având în vedere cele expuse, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care îl 
supunem spre aprobare Consiliului local al comunei Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.334/05.02.2019

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2019

                                Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, pentru anul 2019.
                                Potrivit art.36 alin.(6) lit.,,a'', pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local îndeplineşte 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, asigură potrivit competenţelor sale şi
în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
situaţiile de urgenţă.
                                 De asemenea potrivit art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia 
civilă, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al agenţilor economici şi al organizaţiilor 
neguvernamentale, se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei 
civile şi constăîn întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul 
de competenţă sau în domeniul de activitate.
                                Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabileşte la art.13 lit.,,a'', obligaţia Consiliului local de a aproba Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi de a stabili resursele necesare pentru aplicarea acestuia.
                                Precizăm că potrivit prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.132/2007, PLanul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte de către Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă corespunzător unităţii administrativ teritoriale.
                                 Aplicarea prezentului plan de analiză şi acoperire a riscurilor creează 
premisele unei intervenţii operative şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate 
subsumate nivelului de siguranţă al comunităţii locale.
                                Având în vedere că proiectul de hotărâre este în conformitate cu prevederile 
legale menţionate, propunem spre aprobare Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Cocora pentru anul 2019 în forma prezentată.

INTOCMIT,
Vicepreşedinte CLSU Cocora,

ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.347 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire

 a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,pentru anul 2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa pentru anul 2019.
                      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____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi, 13.02.2019
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.438 din 13.02.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2019

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.02.2019, a luat în  discuţie 
proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de analiză şii acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Cocora pentru anul 2019.
                      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, republicată, 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,
           BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                                   CÎRJAN SAVU________________________
                                                                                   NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                   TOADER VASILE____________________

Emis astazi, 13.02.2019
La Cocora
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