
           ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării unei sume din  excedentul  anilor precedenţi 

pentru finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei  A 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,    
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.1086/02.04.2019 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.1087/02.04.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.1381 din 19.04.2019 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" 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 utilizarea sumei de 130.000,00  lei reprezentînd excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                              Art.2.Suma aprobată reprezintă cofinanţare ce se suportă din bugetul local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa.         
                             Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                       TOADER  VASILE

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.22
Adoptată  la COCORA
Astăzi, 25.04.2019



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării unei sume din  excedentul  anilor precedenţi 

pentru finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei  A 

                            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1), lit. ,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                           -expunerea de motive nr.1086/02.04.2019 a primarului comunei Cocora;
                           -raportul nr.1087/02.04.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.___din _________2019 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
Cocora spre aprobare, următorul,
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                             Art.1.-Se aprobă utilizarea sumei de 130.000,00  lei reprezentând excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                             Art2.Suma aprobată reprezintă cofinanţare ce se suportă din bugetul local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii,,Construire cămin cultural în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa.         
                              Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                              Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul 
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.20
Astăzi, 03.04.2019



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1147/03.04.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul

anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltarea Sursei A 

Incheiat astazi 03.04.2019
                     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 utilizarii unei 
sume din  excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A ,  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.1086/02.04.2019

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru

finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei A 

                                   În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' si ,,c'' din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
execedentul anual al  bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar, pe cele două 
secţiuni , după efectuarea regularizărilor , se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative după cum urmează:
                                  - ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
                                  -pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite  din decalajele 
între veniturile şi cheltuielilor secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În consecinţă,  propun spre aprobare  utilizarea sumei de 130.000,00  lei 
reprezentând excedentul anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a 
Sursei A, sumă ce reprezintă cofinanţare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de 
investiţii,,Construire cămin cultural în sat Cocora, în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                                   
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1381 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din  excedentul anilor

 precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru 
finanţarea Secţiunii  de  Dezvoltare a Sursei A.
                      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, 19.04.2019
La Cocora



                             ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  COCORA
        
                                                                                             

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I  al anului financiar 2019

                Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinând:
                -expunerea de motive nr.1316/15.04.2019 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.1317/15.04.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.1382/19.04.2019  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
                
                

H O T Ă R Ă Ş T E :

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I  al anului financiar 2019, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                            La venituri 992.537,59 lei, la cheltuieli 486.358,88 lei, cu un excedent de 
506.178,71  lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                        a) - la sursa A: -  la venituri 967.736,59 lei, la cheltuieli 475.222,68 lei, cu un 
excedent de 492.513,91  lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                         b)- la sursa E: - la venituri 24.801,00 lei, la cheltuieli 11.136,20  lei, cu un excedent
de 13.664,80 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                 TOADER  VASILE
                                           

                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  Secretarul  comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin
Nr.23
Adoptată la COCORA
Astăzi, 25.04.2019



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul I  al anului financiar 2019

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.1316/15.04.2019 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                -raportul nr.1317/15.04.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/19.04.2019  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
spre aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I al anului financiar 2019  a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                           La venituri 992.537,59 lei, la cheltuieli 486.358,88  lei, cu un excedent de 
506.178,71 lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 967.736,59 lei, la cheltuieli 475.222,68 lei, cu un 
excedent de 492.513,91 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 24.801,00 lei, la cheltuieli 11.136,20 lei, cu un 
excedent de  13.664,80  lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.21
Astăzi, 15.04.2019



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1335/16.04.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul I al anului financiar 2019

Incheiat astazi 16 aprilie 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 execuţiei bugetare pe 
trimestrul I  al anului financiar 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
Nr.1316/15.04.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I

al anului financiar 2019

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare pe 
care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul finantarii 
diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea principiului  
autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului I al anului 2019 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 
credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare de catre autoritatile 
deliberative, executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la Directia Generala a Finantelor 
Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobare consiliului local a prezentului 
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2019, pe surse de 
finanţare, astfel:
                           La venituri 992.537,59  lei, la cheltuieli 486.358,88  lei, cu un excedent de 
506.178,71 lei, rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, din care pe surse:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 967.736,59  lei, la cheltuieli 475.222,68 lei, cu un 
excedent de 492.513,91 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 24.801,00 lei, la cheltuieli 11.136,20 lei, cu un 
excedent de 13.664,80  lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1382 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul I al anului financiar 2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de  19.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I  al anului financiar 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________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN________________ 

Emis astazi, 19.04.2019
La Cocora



ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, modificată 
şi completată de O.U.G. nr.79/2017
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.1318/15.04.2019 a primarului comunei Cocora;
                    -raportul nr.1319/15.04.2019 al consilierului  ITL din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului; 
                    -raportul de avizare nr.___/19.04.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.____/19.04.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.____/19.04.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările 
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. Începând cu 1 ianuarie 2020 impozitele şi taxele locale se stabilesc după cum 
urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau asupra 
valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă;
               

              c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, 
se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.



                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
                          d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute atât de persoanele 
fizice cât şi cele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota  
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                   Art.2.-Pentru terenurile situate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea 
de teren cu construcţii precum şi pentru terenurile amplasate în extravilan se aplică coeficientul de 
1,1 prevăzut la art.457(6).
                   Art.2. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.
(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după 
cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, 
la 10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.3. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, în 
comuna Cocora, se va aplica,  taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu 
au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru persoane 
fizice şi 53 lei/lună pentru persoane juridice şi 106 lei pentru instituţii publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            -  100 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            -  300 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 
26.11.2018, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2019,  modificată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 27.12.2018 şi Hotărârea Consiliului Local nr.5
din 21.01.2019 privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 îşi încetează 
aplicabilitatea.
                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.
                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin
Nr.22
Astăzi, 15.04.2019



             ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
   CONSILIUL  LOCAL COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

                    Consiliul local comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX dinLegea  nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificată şi completată de O.U.G. nr.79/2017
                    -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
                    -prevederile  H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul 2013;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 

                    -prevederile art.6 alin/.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare.
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.1318/15.04.2019 a primarului comunei Cocora;
                    -raportul nr.1319/15.04.2019 al consilierului ITL din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului; 
                    -raportul de avizare nr.1383 /19.04.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.1385/19.04.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protrecţie socială;
                     -raportul de avizare nr.1387/19.04.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport, 
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                                            Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2020 impozitele şi taxele locale  se 
stabilesc  după cum urmează: 
                       a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în 
Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre; 
                       b) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă sau asupra 
valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă;
                       c) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea nr.227/2015, 
se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.



                       În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
                  d) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute atât de persoanele 
fizice cât şi cele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii;
                   e) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii;
                   f) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota  
impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
                  Art.3.-Pentru terenurile situate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea 
de teren cu construcţii precum şi pentru terenurile amplasate în extravilan se aplică coeficientul de 
1,1 prevăzut  la art.457(6).
                   Art.4. (1) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 
alin.(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte 
după cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice, 
la 10%. 
                      (2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată, fără bonificație. 
                   Art.5. Potrivit art.484 din Legea nr.272/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, în
comuna Cocora, se va aplica  taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au
încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru persoane fizice şi
53 lei/lună pentru persoane juridice şi 106 lei/lună pentru instituţii publice.
                   Art.4.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 100 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 300 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                    Art.5.Începând cu data de 1 ianuarie 2020, Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 
26.11.2018, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2019 modificată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 27.12.2018 şi Hotărârea Consiliului Local nr.5
din 21.01.2019 privind actualizarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 îşi încetează 
aplicabilitatea.                   
                    Art.6.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la  
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                    Art.7.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                    PRESEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                             TOADER  VASILE
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin        
Nr.24
Adoptată la Cocora
Astăzi, 25.04.2019



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1336/16.04.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2020

Incheiat astazi 16 aprilie 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2020,  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.1072/29.03.2019

A N U N Ţ

                   În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, supunem atenţiei 
dumneavoastră următorul proiect de hotărâre, care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local 
Cocora:
                   
                   -Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020-
iniţiator -  ing. Lefter Sorin Dănuţ- primarul comunei.

                    Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale Cocora pot formula în scris propuneri, 
sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, sau pot depune 
contestaţii cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2020, la sediul Primăriei comunei Cocora, până cel târziu data de 18.04.2019, ora 16,30.
                   Potrivit prevederilor legale, sedinţa consiliului local este publică.

 

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       Afişat la data de 29.03.2019



          ROMANIA
 JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.1318/15.04.2019
   
                                                                                                                                                               

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

                                  

                      Tinand seama de necesitatea realizării veniturilor proprii ale bugetului local pentru 
anul 2020 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale,pe de o parte precum si de conditiile 
locale specifice zonei, pe de alta parte.
                               Avand in vedere:
                     -Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată şi completată de 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017;
                     -prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aplicare Normelor de aplicare a Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal;
                     -prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începînd cu 
anul 2013;
                     -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) 
lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                      Urmare celor prezentate propun urmatoarele:
                      Aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2020 conform  anexei nr.1 la 
proiectul de hotarare ce va fi adoptată în acest sens.
                    

.
PRIMAR,

                                                           Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



R O M A N I AR O M A N I A

J U D E T U L   I A L O M I T AJ U D E T U L   I A L O M I T A
CONSILIUL LOCAL COCORA ,CONSILIUL LOCAL COCORA ,

comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,comuna Cocora, judetul Ialomita, tel/fax- 0243/247003;0243/247176,cod postal 927085,
C.F – 4427943, e-mail   C.F – 4427943, e-mail   consiliullocalcocora@yahoo.comconsiliullocalcocora@yahoo.com

Nr.1319 din 15.04.2019               

                                                              R A P O R T

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

               In conformitate cu Prevederile Titlului IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal modificată de O.U.G. nr.79/2017 ,  H.G. nr.1/ 2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015, privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare,  Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, Hotararea Guvernului nr.1309/2012  privind nivelurile 
pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum 
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013, consiliile locale adopta hotarari privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale in cursul anului precedent ce vor fi aplicate cu data 
de 1 ianuarie a anului urmator. 

                        Impozitele si taxele locale pentru anul 2020 se refera la: 

1-a)  stabilirea  cotei  impozitelor  sau  taxelor  locale,  dupa  caz  cand  acestea  se
determina pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si
maxime;

b)     stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale cand acestea sunt prevazute 
in suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care 
nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ ajusteaza/ actualizeaza in conditiile 
art.491 din Codul Fiscal; 

c)      adoptarea taxelor speciale prevazute al art. 484 si instituirea/ stabilirea taxelor 
locale prevazute la art.486 din Codul fiscal; 

d)     stabilirea bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art. 462 alin 2, art. 
467 alin 2 si art. 472 alin 2 din Codul fiscal; 

e)      majorarea in termenul prevazut la art. 490 alin 1 din Codul fiscal a impozitelor 
si taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal; 

f)     adoptarea oricaror hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme 
metodologice; 
           g) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri  se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 % -1,3%  asupra valorii 
rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă sau asupra valorii finale a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;



            h) cota de impozit pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice,  utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzută de art.458 din Legea 
nr.227/2015, se stabilește la nivelul de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii.
            În cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată 
conform prevederilor art.458 alin.(1), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal; 
            - pentru clădirile rezidenţiale aflate în prorietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08 
% -0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii;
             - pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, inclusiv cele utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
               - în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii
3 ani anteriori anului de referinţă art.460 alin.(8), din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cota  impozitului/taxei pe clădiri  este de 5 %; 
              (2) Bonificaţia pentru plata cu anticipație a impozitelor, prevăzută la art.462 alin.
(2), art.467 alin.(2) şi 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte 
după cum urmează: 
                    a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    b) în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice, la 10%; 
                    c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane 
juridice, la 10%. 

(3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de 
transport, datorat bugetului local al comunei Cocora  de către contribuabilii 
persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până 
la primul termen de plată, fără bonificație.

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe 
clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele 
istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite 
protejate;
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ;
    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public;
    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru 
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 



aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu 
destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa 

Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări 
publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de 
impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară 
ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul 
ajutorului de stat;
    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie 
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor 
de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri 
de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;
    o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", 
republicată, cu modificările ulterioare;
    p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile 
cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis 
având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative.
    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 
luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal 
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.



    (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r) şi s):
    a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor 
menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-
parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 
aceşti terţi;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau 
soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s). În 
situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se 
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe
teren datorate pentru:

a)  terenul  aferent  clădirilor  restituite  potrivit  art.  16  din  Legea  nr.  10/2001,
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe
durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

c)  terenul  aferent  clădirilor  restituite  potrivit  art.  1  alin.  (5)  din  Ordonanţa  de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;

d)  terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizaţii  nonprofit  folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;

f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;

j)  terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt
mai  mici  decât  salariul  minim  brut  pe  ţară  ori  constau  în  exclusivitate  din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării
unor  scheme  de  ajutor  de  stat/de  minimis  având  un  obiectiv  prevăzut  de  legislaţia  în
domeniul ajutorului de stat;

l)  terenurile  din  extravilan  situate  în  situri  arheologice  înscrise  în  Repertoriul
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;

m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare;



n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de
utilizare;

o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în
care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

p)  suprafeţele  neconstruite  ale  terenurilor  cu  regim  de  monument  istoric  şi
protejate;

q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
protejate;

r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a
efectuării cercetărilor.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2),
se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.

4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel
mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul
fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

               (4)Potrivit art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, 
în comuna Cocora, se va aplica, taxa locală specială de salubrizare pentru persoanele fizice 
care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, 
pentru persoane fizice  53 lei/lună pentru persoane juridice şi 106 lei/ lună pentru instituţii 
publice.
               (5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se stabileşte după cum urmează:
                            - 100 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 300 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
                  Impozitele si taxele locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2020 sunt cuprinse
in anexa 1 care face parte integranta din prezentul raport. 
                  Incepand cu data de 1 ianuarie 2020 impozitele si taxele locale stabilite prin  
H.C.L. nr.41/26.11.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, 
modificată şi completată prin H.C.L. nr.44/27.12.2018 şi H.C.L. nr.5/21.01.2019   isi 
inceteaza aplicabilitatea.
                   Având în vedere cele expuse în prezentul raport, propun consiliului local 
adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2020 în forma prezentată.

Consilier ITL

GHINEA ION



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1383 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea  impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2020

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
                      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 astăzi, 19.04.2020
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1385 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor

locale pentru anul 2020

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 19.04.2019,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2020.
                      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, 19.04.2020
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1387 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pe anul 2020

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.04.2019, a 
luat în discuţie proiectul de hotarare privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
                      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, 19.04.2019
La Cocora

 



                                                                     ANEXA la H.C.L.nr. 24 din 25.04.2019
                                

TABLOUL 
cuprinzand valorile impozabile ,impozitele şi taxele locale,alte taxe asimilate acestora,

precum şi amenzile stabilite pentru anul fiscal 2020

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat pe suprafaţa construită, desfăşurată, la clădiri în cazul persoanelor fizice pe anul 2020

 Art.457. alin 2.                                   LEI RON

Tipul cladirii
Valoarea impozabila 

- lei/mp/an -
AN  2019 AN 2020

Cu instalatii de
apa

Canalizare
electrice,
Incalzire
(conditii

cumulative)

Fara instalatii 
de apa 
canalizare 
electrice,
Incalzire

Cu instalatii de
apa

Canalizare
electrice,
Incalzire
(conditii

cumulative)

Fara instalatii 
de apa 
canalizare 
electrice,
Incalzire

0 1 2 3 4
1. Cladiri  cu  pereti  sau

cadre  din  beton
armat,  cu  pereti  din
caramida  arsa,  piatra
naturala  sau  din  alte
materiale
asemanatoare;

1.013 608 1060 636

2. Cladiri  cu  pereti  din
lemn,  caramida
nearsa,  valatuci,
paianta ,sipci saui alte
materiale
asemanatoare

304 203 318 212

3. Constructii anexe 
corpului principal al 
unei cladirii avand 
peretii din beton, 
caramida arsasau alte 
materiale 
asemanatoare :

203 177 212 185

4. Constructii anexe 
corpului principal al 
unei cladirii avand  
peretii din lemn, 
caramida nearsa, 
paianta, valatuci si 
alte materiale 
asemanatoare.

127 76 133 79

5. Pentru locuinte 
situate la subsol sau 
la mansarda

Valoarea reprezinta 75%din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de 
cladiri

6. Pentru spatiile cu alta 
destinatie,situate in 
subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de 
cladiri



                                                                      
 COEFICIENTI

 de corectie la valoarea impozabila a cladirii
Art.457 alin 6

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU
CONSTRUCTII

Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului/taxei corespunzatoare rangului IV
lei/ha

IV IV
AN 2019 AN 2020

A 720 753

. In cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane 
juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea  cotei de 0,2%, asupra valorii 
impozabile a cladirii;.

- In cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane 
juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei  de1,3% asupra valorii cladirii;

I M P O Z I T U L
pe terenurile situate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu

constructii
Art.465 alin.(4)

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Zona AN 2019 AN 2020

1 Arabil A 28 29
2 Pasuni A 21 22
3 Fanete A 21 22
4 Vii A 47 49
5 Livezi A 54 56
6 Paduri  si  alte  terenuri  cu  vegetatie

forestiera
A 28 29

7 Terenuri cu ape A 15 16
8 Drumuri si cai ferate A X X
9 Terenuri neproductive A X X

Coeficientii de corectie la stabilirea impozitului pe teren
Art.465 alin 5

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul



I M P O Z I T U L
pentru terenurile amplasate in extravilan

Art.465 alin(7)
Nr.
Crt.

      Categoria de folosinta Zona AN 2019 AN 2020

1 Teren cu constructii A 22 23
2 Teren arabil A 43 45
3 Finete A 28 29

4 Pasune A 28 29

5 Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la
nr.crt.5.1

A 49 51

5,1 Vie pana la intrarea pe rod A 0 0
6 Livada pe rod,alta decat cea prevazuta 

la nr.crt 6.1
A 49 51

6,1 Livada pana la intrarea pe rod A 0 0
7 Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie

forestiera cu exceptia celui prevazut la
nr.crt.7.1

A 16 17

7,1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protectie

A 0 0

8
Teren  cu  apa,altul  decat  cel  cu
amenajari piscicole

A 6 6

8,1 Teren cu amenajari piscicole A 34 36

9 Drumuri si cai ferate A X X

10 Teren neptroductiv A X X

T A X A
asupra mijloacelor de transport

Art. 470 alin.(2) Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Felul mijlocului de transport Taxa stabilita

- lei / 200 cmc / an -
Vehicule inmatriculate (lei /200 cmc sau fractiune din aceasta) AN 2019 AN 2020
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme  cu capacitate cilindrică de
până la 1600 cmc

8 8

Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc 9 9
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 si 2000 cmc inclusiv 18 19
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 si 2600 cmc inclusiv 73 76
Autoturisme cu capacitate cilindrica între 2601 şi 3000 cmc inclusiv 146 153
Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001 cmc 294 308
Autobuze, autocare, microbuze 24 25
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până
la 12 tone inclusiv

30 31

Tractoare inmatriculate 18 19
Vehicule inregistrate

Vehicule cu capacitate ccilindrică lei/200 cmc

AN 2019 AN 2020
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cmc 2 2
Vehicule inregistrate cu caopacitatea cilindrica > 4.800 cmc 4 4
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 76 lei/an 79 lei /an
Art. 470 alin.(7) Remorci semiremorci sau rulote

  AN 2019 AN 2020



      a)Pînă  la 1 tonă inclusiv
b)Peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone
c)Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
d)Peste 5 tone.
Pentru atase taxa anuală se stab.la nivelul a 50% din taxa datorată 
pentru motociclete,motorete şi scutere.

9
34
53
65

9
36
55
68

Art. 470 alin.(6)Combinatii de autvehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone

Numarul de axe şi greutatea brută
Încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
AN 2019 AN 2020

Ax(e) motor 
(oare) cu sistem 
de suspensie 
pneumatică sau
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare

1. Autovehicule cu 2 +1 axe :
a) Masa de cel puţin de 12 t, dar nu mai mică 
de 14 t

0 0 0 0

b) Masa de cel puţin  14 t, dar nu mai mică de 
16 t

0 0 0 0

c) Masa de cel puţin  16 t, dar nu mai mică de 
18 t

0 65 0 68

d) Masa de cel puţin  18 t, dar nu mai mică de 
20 t

65 149 68 156

e) Masa de cel puţin  20 t, dar nu mai mică de 
22 t

149 349 156 365

f)  Masa de cel puţin  22 t, dar nu mai mică de 
23 t

349 451 365 472

g) Masa de cel puţin  23 t, dar nu mai mică de 
25 t

451 814 472 851

h)  Masa de cel puţin  25 t, dar nu mai mică de 
28 t

814 1427 851 1493

i) Masa de cel puţin 28 t 814 1427 851 1493
2. Autovehicule cu 2+2 axe :
a) Masa de cel puţin   23 t, dar nu mai mică de 
25 t

140 325 146 340

b)Masa de cel puţin  25 t, dar nu mai mică de 
26 t

325 535 340 560

c) Masa de cel puţin  26 t, dar nu mai mică  de 
28 t

535 785 560 821

d)Masa de cel puţin  28 t, dar nu mai mică de 
29 t

785 949 821 993

e) Masa de cel puţin  29 t dar nu mai mică  de 
31t

949 1558 993 1630

f) Masa de cel puţin 31t dar nu mai mică  de 33
t

1558 2162 1630 2261

g) Masa de cel puţin  33t  dar nu mai mică de 
36 t

2162 3282 2261 3433

h) Masa de cel puţin 36 t, dar nu mai mică de 
38 t

2162 3282 2261 3433

i) Masa de cel puţin 38 t 2162 3282 2261 3433
3. Autovehicule cu 2+3 axe 
a) Masa de cel puţin 36 t, dar nu mai mică  de 
38 t

1720 2395 1799 2505

b)Masa de cel puţin 38 t, dar nu mai mică de 
40 t

2395 3254 2505 3404



c) Masa de cel puţin 40 t 2395 3254 2505 3404
4. Autovehicule cu 3+2axe 
a) Masa de cel puţin  36 t, dar nu mai mică de 
38 t

1520 2111 1590 2208

b)Masa de cel puţin 38 t, dar nu mai mică  de 
40 t

2111 2920 2208 3054

c) Masa de cel puţin  40 t, dar nu mai mică de 
44 t

2920 4319 3054 4518

d) Masa de cel puţin 44 t 2920 4319 3054 4518
5. Autovehicule cu 3+3 axe :
a) Masa de cel puţin  36 t, dar nu mai mică de 
38 t

864 1046 904 1094

b)Masa de cel puţin 38 t, dar nu mai mică  de 
40 t

1046 1563 1094 1635

c) Masa de cel puţin 40 t, dar nu mai mică  de 
44 t

1563 2487 1635 2601

d) Masa de cel puţin 44 t 1563 2487 1635 2601

Art. 470 alin.(5)autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste
 12 tone

Numarul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

Impozitul(în lei/an)
AN 2019 AN 2020

Ax(e) motor
(oare) cu sistem 
de suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare

Ax(e) motor
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
mot oare

1. vehicule cu 2 axe 
a)  Masa de cel puţin de 12 t, dar nu mai mică 
de 13 t

0 144 0 151

b)  Masa de cel puţin de 13 t, dar nu mai mică 
de 14 t

144 400 151 418

c)  Masa de cel puţin de 14 t, dar nu mai mică 
de 15 t 

400 562 418 588

d)  Masa de cel puţin de 15 t, dar nu mai mică 
de 18 t

562 1274 588 1333

e)Masa de cel puţin 18 t. 562 1274 588 1333

2.Vehicule cu 3 axe:

a)  Masa de cel puţin de 15 t, dar nu mai mică 
de 17 t

142 248 144 251

b)  Masa de cel puţin de 17 t, dar nu mai mică 
de 19 t

248 509 251 516

c)  Masa de cel puţin de 19 t, dar nu mai mică 
de 21 t

509 661 516 670

d)  asa de cel puţin de 21 t, dar nu mai mică de 
23t

661 1019 670 1033

e)  Masa de cel puţin de 23 t dar nu mai mică 
de 25 t

1019 1583 1033 1604

f)  Masa de cel puţin de 25t, dar nu mai mică 
de 26 t

1019 1583 1033 1604

g) Masa de cel puţin 26 t 1019 1583 1033 1604
3.vehicule cu 4 axe :
a)  Masa de cel puţin de 23 t, dar nu mai mică 
de 25 t

661 670 670 679



b)  Masa de cel puţin de 25 t,dar nu mai mică 
de 27 t

670 1046 670 1060

c)  Masa de cel puţin de 27t, dar nu mai mică 
de 29 t

1046 1661 1060 1683

d)  Masa de cel puţin de 29 t, dar nu mai mică 
de 31 t 

1661 2464 1683 2497

e)  Masa de cel puţin de 31 t, dar nu mai mică  
de 32 t

1661 2464 1683 2497

f) Masa de cel puţin 32 t 1661 2464 1683 2497

T A X A
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Felul certificatului, avizului si autorizatiei eliberate Taxa stabilita pentru
   

2019 2020
Art.474 alin(1) Certificat de urbanism 
     a) pana la 150 mp inclusiv 3 3
     b) pana la 25o mp 4 4
     c) pana la 500 mp 5 5
     d) pana la 750 mp 6 6
     e) pana la 1000 mp 7 7
     f) peste 1000 mp 7+0,01   lei/mp pentru

fiecare mp care
depaseste 1000 mp

Acestor valori li s-au aplicat procentul de 50 % valabil pentru mediul rural

Art.474  alin(10).  Autorizarea  de  foraje  si  escavari  necesare  studiilor
geotehnice de exploatari de cariera. Balastiere, sonde de gaze si petrol si alte
exploatari, pentru fiecare mp

2019 2020

15 16

Art.474 alin(14).Autorizarea constructiilor\ cu caracter provizoriu: chioscuri,
tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum
si  pentru  amplasarea  corpurilor  si  a  panourilor  de  afisaj,  a  firmelor  si
reclamelor, pentru fiecare mp

8 8

Art.474 alin(15).  Autorizatiile pentru lucrari  de racorduri  si  bransamente  la
retele de apa. Canalizare, gaze termice, energie electrica si telefonie, de fiecare
instalatie si spargere strazi

10 10

Art.474 alin(16).  Certificat nomenclatura stradala si adresa 9 9
Art.475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv 

4053 100

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2

8107 300

Art.475 alin(1).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 20 21
Art.486 alin(1).  Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte  
asemenea planuri de fiecare mp .                                                                           

20 21

Art.475 alin(2). Taxa pentru eliberarea atestatului de producator din sectorul
agricol
                           Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol

56

25

59

26



T A X A
pentru afişaj în scop de reclamă şi  publicitate

Art. 478 alin.(2)
Denumirea taxei Taxa stabilita pentru anul 

- lei/mp/an sau fractiune de mp 

2019 2020
   a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitatea economica

32 33

   b) in cazul orcarui alt panou, afisaj   sau structura     de afisaj 
pentru reclama si publicitatea

23 24

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE
Art. 481 alin.(2)

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Impozitul stabilit pentru anul
2020

- 
a) in cazul spectacolului de teatru ,balet,opera 
,opereta,sau alta manifestare artistică

2 %

b) in cazul altei manifestari decat cea de la lit.,,a'' 5 %

ALTE  TAXE  LOCALE
art 486

Denumirea taxei Taxa stabilita
pentru anul  2020

2019 2020
Pentru echipamente si utilaje destinate obtinerii de 
venituri care folosesc infrastructura publica locala,cum 
sunt:tractoarele neinmatriculate,combine,cositori si alte 
utilaje tractate  (VEHICULE LENTE)

51 53

Taxa pentru utilizarea  temporara a locurilor publice 15 16
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 507 530
Taxă preluare gunoi 4 lei/lună pers.fizică

51 lei/lună pers.juridică 
101 lei/lună inst.publice

4 lei/lună pers.fizică
53 lei/lună pers.juridică
106 lei/lună inst.publice

SANCTIUNI
               

Contraventie Amenzi stabilite 2020
- lei -

Art. 493 alin(2) lit.  a  -depunere peste termen a declaratiilor de impunere pe
cladiri,teren si a taxei pe mijloacele de transport
         alin(3)lit.  (b,c,d)  nedepunerea declaratiilor  de impunere,instrainarea
cladirilor,terenurilor  si  mijloacelor  de  transport  fara  a  achita  in  prealabil
impozitele  si  taxele  datorate,refuzul  de  a  furniza  informatii  sau  documente
solicitate in termenul prevazut de lege catre institutiile abilitate

74 – 296

296-737

Art.  493   alin  (4)Incalcarea  normetor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea,
vanzarea,  evidenta  si  gestionarea,dupa  caz,  a  abonamentelor  si  a  biletelor de
intrare la spectacol 344-1673

Art.493 alin.(4^1)Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor
prevăzute la  art.494 alin.(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data
primirii solicitării

530-2650

Art.  493 alin (5) In cazul persoanelor juridice,limitele amenzilor prevazute la
alin (3) si (4) se majoreaza cu 300 %
             - contraventia prevazuta la alin (2) lit a) 
            - contraventiile prevazute la alin (2) lit b,c,d

297- 1183
1183-2950



Art.493 alin.(8) Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile O.G. nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării,  pe loc sau în termen de cel mult 48 
ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, a jumătate din 
minimul amenzii.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   SECRETAR,
               TOADER  VASILE                                                                   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 adoptarea bugetului local pe anul 2019

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.50/15.03.2019, a bugetului de stat pe anul 2019;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale;
                        - prevederile H.C.J. Ialomiţa nr.33/22.03.2019  privind  aprobarea repartizării pe 
unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 
2019;
                        -adresa nr.ILG-STZ 3845/21.03.2019,  emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Ialomiţa;
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.1308/15.04.2019  a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul  nr.1309/15.04.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                        -raportul nr.1311/15.04.2019 al referentului cu probleme de achiziţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                        -avizul nr.___/___________2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.
                        -avizul nr.___/_________2019  al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -avizul nr.___/_________2019 al comisiei pentru învăţământ sănătate şi familie, 
activităţi social -culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.                
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
                Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2019-sursa A, stabilindu-se la
venituri  un plan anual de 2.863.000 lei, şi la cheltuieli  de 3.936.333 lei, defalcat pe surse de venituri
iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 
1.073.333 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2019-
sursa E, stabilindu-se  la venituri un plan anual de 216.097 lei şi la cheltuieli de 216.097 lei, din care 
la Şcoala Gimnazială Cocora la venituri 38.268 lei şi la cheltuieli 38.268 lei, defalcat pe surse de 
venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.      
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2019 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.4.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                             INIŢIATOR PROIECT,
                                      PRIMAR,
                            Ing.Lefter Sorin -Dănuţ                   
                                                                                                                       A V I Z A T,
                                                                                                                 Secretar al comunei, 
                                                                                                                 Stanciu  Constantin
Nr.23                                                                                                     
Astăzi, 15.04.2019



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

PRIMAR

          
    Nr.910/22.03.2019

A N U N Ţ

                Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în admninistraţia publică locală 
şi în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, supunem atenţiei dumneavoastră, urmatorul proiect de hotărâre care 
urmează a fi supus aprobării Consiliului local al comunei Cocora:

               -Proiectul bugetului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pe anul 2019- iniţiator : ing. 
Lefter Sorin Danut-primarul comunei.

                Locuitorii unităţii administrativ teritoriale Cocora  pot formula în scris propuneri, sugestii, 
opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sau pot depune contestaţii 
privind proiectul de buget al comunei Cocora, la sediul Primăriei din comuna Cocora, strada 
Principală nr.116, cel târziu până la data de 12.04.2019, orele 14,00.
                 În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.

                 Afişat  la data de 22.03.2019.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

           



           ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA 
                                                                                                                                

  H O T Ă R Â R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2019

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.50/15.03.2019, a bugetului de stat pe anul 2019;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale;
                        -prevederile H.C.J.  Ialomiţa nr.33/22.03.2019 privind aprobarea repartizarii pe unităţi
administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019;
                        -adresa nr.ILG-STZ 3845/2019 , emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice  Ialomiţa;
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.1308/15.04.2019 a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul nr.1309/15.04.2019, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        -raportul nr.1311/15.04.2019 al referentului cu probleme de achiziţii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                        - avizul nr.1384/19.04.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
                         -avizul nr.1386/19.04.2019  al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -avizul nr.1388/19.04.2019 al comisiei pentru învăţământ sănătate şi familie, activităţi
social -culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.                                 
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ şi art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă  R Ă Ş T E :
                Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2019-sursa A, stabilindu-se 
la venituri  un plan anual de 2.863.000  lei, şi la cheltuieli  de 3.936.333 lei, defalcat pe surse de 
venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în 
sumă de 1.073.333 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 
2019- sursa E, stabilindu-se  la venituri un plan anual de 216.097 lei şi la cheltuieli de 216.097 lei, 
din care  la Şcoala Gimnazială Cocora la venituri 38.268 lei şi la cheltuieli 38.268 lei, defalcat pe 
surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2019 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.4.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                           PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,
                                   TOADER  VASILE
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu  Constantin
Nr.25
Adoptată la COCORA                                                                                                      
Astăzi, 25.04.2019



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
     PRIMAR
Nr.1308/15.04.2019

EXPUNERE  DE   MOTIVE
privind adoptarea bugetului local pe anul 2019

                             Prin Legea nr.50/15.03.2019, publicată în Monitorul Oficial nr.209/15.03.2019, a 
fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2019.
                              Potrivit art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, veniturile bugetelor locale se constituie din:
                              1.-venituri proprii, formate din:impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
                              2.-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
                              3.-subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
                              4.-donaţii şi sponsorizări;
                              5.-sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori, în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări.
                             La pct.(3) al aceluiaşi articol, este prevazut că ,,fundamentarea, dimensionarea şi 
repartizarea  cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe 
acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea  în vederea funcţionării
lor  şi în interesul colectivităţilor locale respective'' iar la pct.(4) se menţionează că,, fundamentarea 
şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de 
încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza''.
                             În baza  sumelor aprobate prin Decizia nr.1/2019  a şefului Administraţiei Judeţene
a  Finantelor Publice Ialomita, reprezentând sume defalcate din TVA  pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate  pentru comuna noastră, la care se adaugă  şi prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Ialomiţa privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019  rezultă  urmatoarea situaţie:
                           A.-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor  -  119 mii lei
din care pentru:
                            1-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - 81 mii lei, 
din care:
                               a) cheltuieli  prevăzute de art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 - 81mii lei;
                             2)-finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni şi combustibili
petrolieri 17 mii lei;
                             3)-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar- tichete sociale - 21 mii lei.
                        B.-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 693 mii lei, din care
pentru:
                            1.-asigurarea bugetelor de funcţionare proporţional cu necesarul stabilit(art.6 alin.
(8) din Legea nr.50/2019) -  503 mii lei;
                            2.-acoperirea cheltuielilor pentru protecţia copilului, centre pentru persoane adulte 
cu handicap şi însoţitorii sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav - 190 mii lei.
                         C.-Sume defalcate din cota de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale (art.6 alin(1) lit.c) din Lgea nr.50/2019 - 84 mii lei;
                        D.-Sume din cota de 7,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale(art.6 alin.(2) din Legea nr.50/2019)  - 150 mii lei.



                        Ţinând cont de prevederile alin.(3) la alin.(7) ale art.39 din legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
                               ,,Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale
                               (3)Pe baza veniturilor proprii şi asumelor repartizate potrivit alin.(2), ordonatorii 
principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, definitivează proiectul bugetului local , care se publică in presa locală sau se 
afişează la sediul unitatii administrativ-teritoriale.Locuitorii unităţii administrativ teritoriale pot 
depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile  de la data publicării sau afişării 
acestuia.
                               (4)In termen de 5 zile  de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 
prevăzut la alin.(3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi 
de contestaţiile depuse de cetăţeni, este supus autoritătilor deliberative de catre ordonatorii 
principaali de credite.         
                              (5)Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii 
spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin.(4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă 
proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate,
dupa caz şi pe anexe.
                              (6)Proiectele de buget prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de autorităţile 
deliberative în termen de maximum 45 zile de la data publicării legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
                              (7)În cazul în care unitatile deliberative nu aprobă bugetele locale în termenul 
prevăzut de alin.(6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote , 
respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile până 
la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative.În această situaţie, din bugetele locale se pot 
efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate''.
                               Principalele prevederi ale bugetului local al comunei Cocora pe anul 2019 sunt 
prezentate în anexă.
                               În urma dezbaterii publice şi ţinând seama şi de  propunerile cetăţenilor, supun 
spre dezbatere în vederea adoptării, bugetul local pe anul 2019.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1384 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2019

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 19.04.2019 a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind adoptarea bugetului local 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 
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,
     ANDREI CORNELIU CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION__________________________
                                                                                   NECULA VALENTUN_________________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________ 

Emis astăzi, 19.04.2019
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1386 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2019

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 19.04.2019,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  adoptarea bugetului local 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 
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, 19.04.2019
La Cocora



             ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1388 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2019

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 19.04.2019, a luat 
în discuţie proiectul de hotărâre privind   adoptarea bugetului local 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 au 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 astăzi, 19.04.2019
La Cocora



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T A R A R E
privind aprobarea numărului şi cuantumului lunar al  burselor de ajutor social şi burselor  de merit,  

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora
în anul şcolar 2018-2019

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.7, art.8, art.11 la art.13 din Anexa la  Ordinul 
Ministrului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.12 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresele nr.14/09.01.2019 şi nr.72/31.01.2019 emise de conducerea Şcolii Gimnaziale
Cocora;
                       -expunerea de motive nr.330/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.331/05.02.2019 al referentului cu probleme de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.1379/19.04.2019 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.1380/19.04.2019 al comisiei pentru invatamant, sanatate si 
familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

                            Art.1.Se aproba un număr de 20 burse de ajutor social cu un cuantum lunar  în 
sumă  de 20 lei /elev,  acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019.
                           Art.2.Se aprobă numărul şi cuantumul lunar al burselor de merit acordate elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora  în anul şcolar 2018-2019 
după cum urmează:
                            -pentru mediile cuprinse între 8,50  şi 8,99 - 5 burse în cuantum de 25 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,00 şi  9,49  -7 burse în cuantum de 50 lei/elev;
                           -pentru mediile cuprinse între 9,50 şi 10,00 -10 burse în cuantum de 75 lei/elev.
                           Art.3.Primarul si compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
                           Art.4.Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.
              PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
                        TOADER  VASILE  
                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
     

                                                                                                             Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin
Nr.26
Adoptata la COCORA
Astazi, 25.04.2019



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E
privind aprobareanumărului şi cuantumului lunar al  burselor de ajutor social  şi burselor de merit,  

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora
pentru anul şcolar 2018-2019

                       Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.7, art.8, art.11 la art.13 din Anexa la Ordinul Ministrului
Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.12 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1/2011-Legea Educaatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresele nr.14/09.01.2019  şi nr.72/31.01.2019 emise de conducerea Şcolii 
Gimnaziale Cocora;
                       -expunerea de motive nr.330/05.02.2019 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.331/05.02.2019 al referentului cu probleme de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.___/_______2019 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.___/____________2019 al comisiei pentru invatamant, sanatate
si familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 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 aproba un număr de 20 burse de ajutor social cu un cuantum  lunar în 
sumă de 20 lei/elev acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială 
Cocora pentru anul şcolar 2018-2019.
                             Art.2.Se aprobă numărul şi  cuantumul lunar  al burselor de merit  acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 
2018-2019, după cum urmează:
                            -pentru mediile cuprinse între 8,50  şi 8,99 - 5 burse în cuantum de 25 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,00 şi  9,49  -7 burse în cuantum de 50 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,50 şi 10,00 -10 burse în cuantum de 75 lei/elev
                             Art.3.Primarul si compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
                             Art.4.Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.
                 INIŢIATOR  PROIECT,
                              PRIMAR,
                  Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin
Nr.24
Astazi, 18.04.2019



  
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1377/18.04.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului lunar

burselor  de ajutor social şi burselor de merit, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019

Incheiat satăzi 18 aprilie 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 numărului şi a  cuantumului 
lunar  burselor de ajutor social şi burselor de merit,  acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019, 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.330/05.02.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar bursei

de ajutor social şi bursei de merit, acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la
Scoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019

                   Potrivit prevederilor art.1 la 4, art.7,8, art.11- 13 din Anexa la Ordinul ministrului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011-privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, precum si a art.12 alin.(2) şi (3) 
din legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale, numarul si cuantumul burselor de ajutor social şi de 
merit acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat se aproba anual prin hotarare de 
consiliu local.
                    In baza adreselor nr.14/09.01.2019 şi 72/31.01.2019, emise de conducerea Scolii 
Gimnaziale Cocora, propunem spre aprobare un număr de 20  burse de ajutor social  în cuantum de 
20 lei/elev acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora 
pentru anul şcolar 2018-2019.
                    De asemeni propunem spre aprobare acordarea  burselelor de merit elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazilă Cocora pentru anul şcolar 2018-2019, pe 
următoarele criterii:
                             -pentru mediile cuprinse între 8,50  şi 8,99 - 5 burse în cuantum de 25 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,00 şi  9,49  -7 burse în cuantum de 50 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,50 şi 10,00 -10 burse în cuantum de 75 lei/elev
                    Avand in vedere cele prezentate propun consiliului local spre dezbatere in vederea 
aprobarii a proiectului de hotarare privind aprobarea numărului şi  cuantumului burselor de ajutor 
social şi burselor de merit  acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala 
Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2018 in forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

                    



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.331/05.02.2019

R A PO R T
privind stabilirea cuantumului lunar al bursei de ajutor  social şi bursei de merit,

acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora
pentru anul şcolar 2018-2019

                            Potrivit prevederilor art.1- 4, art.7, art.8, art.11 - 13 din Anexa la  Ordinul 
nr.5576/2011 al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, bursele  
acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat se acorda din bugetul local al unitatii 
administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
                            Aceste burse se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie numarul 
si cuantumul acestora stabilindu-se anual prin hotararea consiliului local.
                            Avand in vedere criteriile de acordare a burselor de merit precum şi a celor  de 
ajutor social,  examinand si proiectul de buget pe anul 2019, propunem   in anul şcolar 2018-2019 un
număr de 20 burse de ajutor social cuantum lunar de 20  lei/elev.
                            În ce priveşte bursele de merit propune acordarea unui număr de burse şi un 
cuantum după cupă cum urmează:
                            -pentru mediile cuprinse între 8,50  şi 8,99 - 5 burse în cuantum de 25 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,00 şi  9,49  -7 burse în cuantum de 50 lei/elev;
                            -pentru mediile cuprinse între 9,50 şi 10,00 -10 burse în cuantum de 75 lei/elev

                             

REFERENT PRINCIPAL,
PETCU AMINA-VIORELA



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1379 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi a  cuantumului lunar al bursei
de ajutor social  şi bursei de merit acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea numărului şi a  cuantumului lunar al  bursei  de ajutor social şi bursei 
de merit,  acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora 
pentru  anul şcolar 2018-2019.
                      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, 19.04.2019
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1380 din 19.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului lunar al bursei de

ajutor social  şi bursei de merit, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar  
de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul şcolar 2018-2019

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 13.09.2019, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind  aprobarea numărului şi a cuantumului lunar al bursei de 
ajutor social şi bursei  de merit,  acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Şcoala Gimnazială Cocora pentru  anul şcolar 2018-2019.
                      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 astazi, 19.04.2019
La Cocora
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