
            ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  COMUNA  COCORA 
              PRIMAR, 
                                                                                     

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pentru anul 2019

 Primarul comunei  Cocora, judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

            -prevederile art.107 alin.(2), lit.,,b" din Legea nr.188/1999, reactualizată,  privind Statutul
Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
             -prevederile Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
              Examinand :
            -nota de fundamentare nr.64/10.01.2019 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa; 

-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.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia  publică  locală  ,republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  propun
Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă  organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei Cocora pentru
anul 2019 conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2.  Se aprobă Statul de Funcţii  pentru anul 2019 conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotarare .
            Art.3. Primarul comunei şi serviciile sale de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

                         INIŢIATOR,
                                        PRIMAR,
                              Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.1
Astăzi, 10.01.2019



           ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                                                                        
                                                 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E
privind aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora  şi a  Statului de Funcţii pentru anul 2019

Consiliul Local Cocora  , judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

            -prevederile art.107 alin.(2), lit.,,b" din Legea nr.188/1999, reactualizată,  privind Statutul
Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
             -prevederile Legii-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
              Examinand :
            -nota de fundamentare nr.64/10.01.2019 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa; 

-avizul  nr.149/18.01.2019  al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
protecţia mediului şi turism;
           - avizul  nr.154/18.01.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, muncă şi protecţie socială;
           -avizul nr.159/18.01.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
            În temeiul art.36 alin.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei Cocora pentru
anul 2019  conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2.  Se  aprobă  Statul  de  Funcţii  pe  anul  2019  conform  anexei  nr.  2  care  face  parte
integrantă din prezenta hotarare .
            Art. 3. Primarul comunei şi serviciile sale de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

               PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                     VLAD DOREL
                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.2
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.01.2019
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          Nr.64/10.01.2019

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE
pentru aprobarea  Organigramei aparatului de specialitate

al primarului comunei Cocora şi a Statului deFuncţii pentru  anul 2019

                  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce sunt conferite de lege, primarul 
dispune de un  aparat  de specialitate care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin stat
de funcţii şi organigramă .

                  La stabilirea statelor de funcţii şi a numărului de posturi pentru fiecare funcţie s-a 
avut în vedere pe de o parte posibilităţile bugetului local de acoperire a cheltuielilor de personal iar 
pe de altă parte îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor prevazute de lege , soluţionarea 
problemelor curente ale colectivităţii locale .

                 În drept actele normative aplicabile în domeniul supus reglementării sunt: Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare , Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.
                              Conform adresei nr.6849/2018, Instituţia Prefectului-Judeţului Ialomiţa ne-a 
comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2018 în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 pivind finanţele publice locale, precum şi stabilirea
unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora numărul maxim de 
posturi aprobate pentru U.A.T. Cocora este de 18 .
                                     În aceste condiţii Organigrama şi Statul de Funcţii al aparatului propriu al 
primăriei Cocora are  următoarea structură şi anume:
                                     - nr. total de funcţii publice, din care:            8
                                     - nr.total funcţii publice de conducere           1
                                     - nr.total funcţii publice de execuţie              7
                                     - nr.total funcţii contractuale de conducere    - 
                                     - nr.total funcţii contractuale de execuţie      8
                                     - nr.total funcţii de demnitate publică            2
                                     - nr.total funcţii instituţie                             18
                           În cadrul funcţiilor contractuale de execuţie există următoarea structură:        
                                     -  bibliotecar- 1 post, guard-1 post, muncitori- 5 posturi, sofer microbuz 
şcolar- 1 post.                        
                          Având în vedere cele  expuse mai sus, propun consiliului local Cocora spre aprobare,
organigrama şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora  conform 
anexei nr.1 şi 2 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR ,
LEFTER SORIN –DĂNUŢ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.149 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind  aprobarea Organigramei

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pe anul 2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.01.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora 
şi a Statului  de Funcţii pe anul 2019.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

                  Presedinte comisie,
   ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION_________________________
                                                                                   PETCU VICTORIA___________________
                                                                                   VLAD  DOREL_______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN_________________

Emis astazi, 18.01.2019
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.154 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pe anul 2019

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 18.01.2019,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cocora şi a Statului de Funcţii 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, 18.01.2019
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.159 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii 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 18.01.2019, a luat 
în discuţie proiectul de hotărâre privind  modificarea Organigramei aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii 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,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 18.01.2019
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.65/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea Organigramei 

aparatului de specialitate al primarului comunai Cocora şi Statului de Funcţii pe anul 2019

Incheiat astazi 10.01.2019 
                     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  Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului şi  Statului de Funcţii pe anul 2019,  la sediul institutiei, in vederea 
consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



                                                                                                                                                                           Anexa nr.1 la H.C.L.nr.2 din 28.01.2019
      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

ORGANIGRAMA
aparatului de specialitate al primarului
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PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN-DĂNUŢ



COMUNA COCORA
     JUDEŢUL IALOMIŢA

STAT DE FUNCTII

STRUCTURA

O
b

s.

1. LEFTER SORIN DANUT

2. ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

3. STANCIU CONSTANTIN I S

4. MANEA  VALERICA Inspector I Superior 1 S

5. PETCU AMINA-VIORELA Referent III Principal 1 M

6. VLAD  VASILICA Inspector I 1 S

7. FILIP EMILIA-LIGIA Referent III 1 M

8. GHINEA  ION I Superior 1 S

9. VACANT I 1 M

10. AVRĂMIŢĂ  IONEL Referent III 1 M

11. AVRĂMIŢĂ  PARASCHIVA I S

12. GRIGORIŢĂ GEORGETA-IULIA Guard I G

13. PARASCHIV MIRCEA I M

14. OAIE  VALERIU I G

15. STRÎMBEANU  VASILE I G

16. CĂLIN  SILVIU -VALENTIN  I G

17. GHINEA LAURENŢIU I G

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.2/28.01.2019
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înalt funcţionar 
public de conducere de execuţie 

de 
conducere de execuţie

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartiment contabil

Compartiment stare civila

Compartiment Reg,Agr. şi cadastru

Asisitent

Compartiment Achiziţii Publice

Asistent

Compartiment impozite si taxe

Consilier

Consilier Asistent

Compartiment  urbanism

Asistent

Compartiment biblioteca

Biliotecar

Compartiment guarzi

Compartiment muncitori

Muncitor cal

Muncitor cal

Muncitor ne

Muncitor ne

Muncitor ne



18. TARAŞ CHIRIAC G

1. CIOCÂRLAN  ANICA G

2. CONSTANTIN  MARGARETA G

3. DAVID-DOBROŢEANU NICULINA G

4. DAVID-STANCIU  ANIŞOARA G

5. DINU ANCUŢA-NUŢA M

6. STĂNESCU MARIANA-MIRELA G

7. STĂNESCU  VASILICA G

NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE 8

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 PRIMAR,

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 8

18

Compartiment şoferi

Şofer micr.

Asistenţi personali

Asist.pers.

Asist.pers.

Asist.pers.

Asist.pers.

Asist.pers.

Asist.pers.

Asist.pers.

Ing.LEFTER SORIN DANUT

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE(inclusiv primar si viceprimar)



         ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

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

pentru finanţarea secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare a Sursei  A şi Sursei E 

                            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:
                            -dispoziţiile primarului nr.2 şi nr.3 din 07.01.2019;
                            -expunerea de motive nr.67/10.01.2019 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.68/10.01.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.150 din 18.01.2019 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 dispoziţiile primarului nr.2 şi nr.3 din 07.01.2019.
                             Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 100.000,00  lei, din excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea  secţiunii de funcţionare în vederea acoperirii temporare a 
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.
                             Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de  4.000,00 lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi ai sursei E pentru finanţarea secţiunii de funcţionare ai Sursei E pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal.
                             Art.4.Se aprobă utilizarea sumei de 120.000 lei reprezentînd excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                             Art.5.Se aprobă utilizarea sumei de 28.268,00 lei reprezentând excedentul anilor
precedenţi ai Sursei E-Şcoala Gimnazială Cocora pentru finanţarea Secţiunii de Funcţionare.           
                             Art.6.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.7.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,
                          VLAD  DOREL

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin
Nr.3
Adoptată  la COCORA
Astăzi, 28.01.2019



      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 unor sume din  excedentul  anilor precedenţi 

pentru finanţarea secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare a Sursei  A şi Sursei E 

                            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:
                          -dispoziţiile primarului nr.2 şi nr.3 din 07.01.2019;
                           -expunerea de motive nr.67/10.01.2019 a primarul comunei Cocora;
                           -raportul nr.68/10.01.2019 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 dispoziţiile primarului nr.2 şi nr.3 din 07.01.2019.
                             Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 100.000,00  lei din excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea  Secţiunii de Funcţionare ai sursei A în vederea acoperirii 
temporare a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de 
funcţionare.
                             Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 4.000,00 lei reprezentând execedentul anilor 
precedenţi ai Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare ai Sursei E în pentru acoperirea 
cheltuielilor de personal.
                             Art.4.-Se aprobă utilizarea sumei de 120.000 lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                             Art.5.Se aprobă utilizarea sumei de 28.268,00 lei reprezentând excedentul anilor 
precedenţi ai Sursei E-Şcoala Gimnazială Cocora pentru finanţarea Secţiunii de Funcţionare.           
                             Art.6.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.7.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.2
Astăzi, 10.01.2019



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.77/10.01.2019

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

anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunilor de funcţionare şi dezvoltarea Sursei A şi Sursei E 

Incheiat astazi 10.01.2019
                     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 unor sume din  
excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare a Sursei A 
şi Sursei E,  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.67/10.01.2019

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

finanţarea Secţiunilor de Funcţionare şi Dezvoltare a Sursei A şi Sursei E

                                   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 ăn anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În ce priveşte instituţia  noastră la Sursa A  prin Dispoziţiile primarului nr.2 şi
3 din 07.01.2019 am aprobat din  excedentul anilor precedenţi suma de 100.000 lei sumă pe care 
am propus să o   utilizăm  ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare în vederea acoperirii 
temporare a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile  şi cheltuielile secţiunii de 
funcţionare.
                                  La sursa E am aprobat din  excedentul  al anilor precedenţi suma de 4.000 lei, 
sumă pe care am propus să o utilizăm pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.a Sersei E pentru 
acoperirea cheltuielilor de personal.
                                  În consecinţă propun Consiliului local aprobarea celor 2 dispoziţii sus 
menţionate.
                                  De asemeni propun spre aprobare  utilizarea sumei de 120.000 lei 
reprezentând excedentul anilor precedenţi ai sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a 
Sursei A.
                                   La Şcoala Gimnazială Cocora, propun utilizarea  sumei de 28.268 lei  
reprezentând excedentul anilor precedenţi ai sursei E pentru finanţarea  secţiunii de funcţionare.
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.150 din 18.01.2019

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

 precedenţi pentru finanţarea Secţiuniilor de funcţionare şi dezvoltare a Sursei A şi Sursei E 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.01.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea
Secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare a Sursei A şi Sursei E.
                      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, 18.01.2019
La Cocora



              ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind  organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu
 personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial

pentru anul şcolar 2019/2020

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.19 alin.(4)  şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei 
Naţionale;
                       -adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.19421/20.12.2018.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.70/10.01.2019 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de avizare nr.155/18.01.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.160/18.01.2019 al comisiei pentru invăţământ, sanatate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(6), lit.,,a'', pct.1 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T ĂR Ă Ş T E:

                          Art.1.Se aprobă organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, 
unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial, 
pentru anul şcolar 2019/2020.
                          Art.2.Primarul comunei Cocora şi Directorul Şcolii Gimnaziale Cocora vor 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Gimnaziale Cocora, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,  Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                                 PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                                       VLAD  DOREL
  
                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr. 4
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.01.2019



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei şcolare pentru Şcoala  Gimnazială Cocora, unitate cu
 personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,primar şi gimnazial

pentru anul şcolar 2019/2020

                       Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.19 alin.(4)  şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei 
Naţionale;
                       -adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa  nr.19421/20.12.2018.
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.70/10.01.2019 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul de avizare nr.____/__________2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                       -raportul de avizare nr.____/________2019 al comisiei pentru invăţământ, sanatate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                       În temeiul art.art.36 alin.(6), lit.,,a'', pct.1 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, 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.Se aprobă organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala  Gimnazială Cocora, 
unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, 
pentru anul şcolar 2019/2020.
                          Art.2.Primarul comunei Cocora şi Directorul Şcolii Gimnaziale Cocora vor 
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Gimnaziale Cocora, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                                      INIŢIATOR PROIECT,
                                                 PRIMAR,
                                      Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.3
Astăzi, 10.01.2019



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.70/10.01.2019

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială

Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi
gimnazial 

pentru anul şcolar 2019/2020

                  În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011-
Legea Educatiei Nationale, autorităţile publice locale aprobă organizarea şi funcţionarea 
structurii de învăţământ existente la nivelul unităţii administrativ teritoriale în baza avizelor 
conforme emise de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
                  Prin adresa nr.3783/06.12.2018 am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, 
avizul conform pentru organizarea şi  funcţionarea Şcolii Gimnaziale Cocora în anul şcolar 
2019/2020 , unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi 
gimnazial.
                  Urmare adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr.19421/20.12.2018  şi 
înregistrate la instituţia noastră sub nr.57/09.01.2019, este necesar să adoptăm o hotărâre privind 
organizarea reţelei şcolare pentru anul 2019/2020 urmând ca după adoptare să înaintăm o copie 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa.
                  Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora spre dezbatere în 
vederea aprobării a proiectului de hotărâre privind organizarea  reţelei şcolare  pentru  Şcoala  
Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, 
primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2019/2020.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Dănuţ



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.71/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala

Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar,
primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2019/2020

Incheiat astăzi 10.01.2019 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am 
procedat azi data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei 
şcolare  pentru Şcoala  Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial,pentru anul şcolar 2019/2020,  la sediul instituţiei, în 
vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la 
sediul instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.155 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2019/2020

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.01.2019 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu 
personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, pentru anul 
şcolar 2019/2020.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
              BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL_________
                                                                                    CÎRJAN SAVU______________________
                                                                                    NECULA VALENTIN________________
                                                                                    TOADER VASILE___________________

Emis astazi, 18.01.2019
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.160 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru

Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial, 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 18.01.2019, a 
luat in discutie, proiectul de hotarare privind organizarea reţelei şcolare  pentru Şcoala 
Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de învăţământ:preşcolar, 
primar şi gimnazial, pentru anul şcolar 2019/2020..
                      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, 18.01.2019
La Cocora



            ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
    COMUNA COCORA

                                                                                                             
                                                        P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 

privind modificarea HCL nr.44 din 27.12.2018 referitore la stabilirea impozitelor 
 şi taxelor locale pentru anul 2019.

                      Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita:
                     Având in vedere:
                    -adresa nr.450/09.01.2019 a Instituției Prefectului-Județul Ialomița cu privire la
exercitarea  controlului  legalității  privind   HCL  nr.44  din  27.12.2018  referitoare  la  stabilirea
impozitelor  taxelor locale pentru anul 2019.
                    -prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile  OUG nr.50/2015 pentru modificarea și  completarea  Legii  nr.227/2016
privind Codul Fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
                    -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
                    -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare; 
                    -prevederile art.491 alin.(1) din Legea nr.27/2015 privind Codul Fiscal.
                    Ținand seama de necesitatea de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2019 in scopul finanțării  cheltuielilor publice locale,pe de o parte precum si de condițiile
locale specifice zonei,pe de alta parte;
                    -referatul nr.75 din 10.01.2019  al secretarului comunei Cocora;
                    -raportul de avizare nr.___/_______2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico-financiare protecţia mediului şi turism;
                     -raportul de avizare nr.____/_________2019 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                    -raportul de avizare nr.___/_________2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                    În temeiul art. 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, 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– Hotărârea Consiliului Local Cocora nr. 44 din 27.12.2018 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 se modifică după cum urmează:
            Art.2. Articolul 5 din H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se modificaă şi va avea următorul 
cuprins: ,,Pentru anul 2019, 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 51 lei/lună pentru persoane juridice şi 101 lei/lună 
pentru instituţii publice.
             Art.3.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 
prevăzută la art.6  din H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se modifică, după cum urmează:
                            - 4.053 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 8.107 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;



             Art.4.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism prevăzute la Cap.,,Taxa pentru 
eliberarea  certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor'' din Anexa la H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se 
modifică în mod corespunzător,  după cum urmează:

TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei  eliberate Taxa stabilită
pentru Anul 2019

-lei-
Art.474 alin.(1) Certificat de urbanism
       a) până la 150 mp inclusiv 3
       b) până la 250 mp 4
       c) până la 500 mp 5
       d) până la 750 mp 6
       e) până la 1000 mp 7
       f) peste 1000 mp 7+ 0,01 lei/mp

pentru fiecare mp
care depăşeşte

1.000 mp
Art.475 alin.(3) lit.a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor 
activităţi pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv

4053

Art.475 alin.(3) lit.b)
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor 
activităţi pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp 8107

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

56

25

ALTE TAXE LOCALE
art.486

Denumirea taxei Taxa stabilită
pentru anul 2019

Pentru echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, cum sunt:tractoarele neînmatriculate, combine, 
cositori şi alte utilaje tractate(VEHICULE LENTE)

51

Taxa preluare gunoi 4 lei/lei/lună
pers.fizică
51 lei/lună

pers.juridică
101 lei/lună
inst.publice

            Art.5-Restul articolelor şi taxelor prevăzute în anexa la H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 rămân 
neschimbate.



Art.6-Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului Judetului Ialomita  in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Cocora, judetul Ialomita.
            Art.7-.Primarul si serviciile publice subordonate lui vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

                                PRIMAR,                                                    Avizat pentru legalitate,
                      Ing.Lefter Sorin-Dănuţ                                                   Secretar,
                                                                                                      Stanciu Constantin

Nr.4                                                                                                   
Astăzi, 10.01.2019 

     



                         ROMANIA
                 JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                         
                                                         H O T Ă R Â R E 

privind modificarea H.C.L. nr 44/27.12.2018, referitoare la stabilirea  impozitelor
şi   taxelor locale pentru anul 2019.

             Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita:
             Având în vedere:
             -adresa nr.450/09.01.2019 a Instituției Prefectului-Județul Ialomița cu privire la exercitarea
controlului  legalității  privind  HCL nr.444 din 27.12.2018 referitoare la stabilirea  impozitelor
taxelor locale pentru anul 2019.
             -prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
             -prevederile OUG nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2016 privind
Codul Fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
            -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
            -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare; 
            -prevederile art.491 alin.(1) din  Legea  nr.27/2015 privind Codul Fiscal.
                    Ținand seama de necesitatea de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2019 in scopul finanțării  cheltuielilor publice locale,pe de o parte precum si de condițiile
locale specifice zonei,pe de alta parte;
             -referatul nr.75 din 10.01.2019  al secretarului  comunei Cocora;
             -raportul de avizare nr.151/18.01.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare protecţia mediului şi turism;
             -raportul de avizare nr.156/18.01.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
             -raportul de avizare nr.161/18.01.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport 
           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, 
                      
                                                        H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1.-Hotărârea Consiliului Local Cocora nr. 44 din 27.12.2018 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 se modifică după cum urmează:
             Art.2. Articolul 5 din H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se modificaă şi va avea următorul 
cuprins: ,,Pentru anul 2019, 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 51 lei/lună pentru persoane juridice şi 101 lei/lună 
pentru instituţii publice.
             Art.3.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 
prevăzută la art.6  din H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se modifică, după cum urmează:
                            - 4.053 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp.;
                            - 8.107 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.;
             Art.4.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism prevăzute la Cap.,,Taxa pentru 
eliberarea  certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor'' din Anexa la H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 se 
modifică în mod corespunzător,  după cum urmează:



TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei  eliberate Taxa stabilită
pentru Anul

2019
-lei-

Art.474 alin.(1) Certificat de urbanism
       a) până la 150 mp inclusiv 3
       b) până la 250 mp 4
       c) până la 500 mp 5
       d) până la 750 mp 6
       e) până la 1000 mp 7
       f) peste 1000 mp 7+ 0,01 lei/mp

pentru fiecare mp
care depăşeşte

1.000 mp
Art.475 alin.(3) lit.a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor 
activităţi pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv

4053

Art.475 alin.(3) lit.b)
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor 
activităţi pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp 8107

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

56

25

ALTE TAXE LOCALE
art.486

Denumirea taxei Taxa stabilită
pentru anul

2019
Pentru echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, cum sunt:tractoarele neînmatriculate, combine, 
cositori şi alte utilaje tractate(VEHICULE LENTE)

51

Taxa preluare gunoi 4 lei/lei/lună
pers.fizică
51 lei/lună

pers.juridică
101 lei/lună
inst.publice

            Art.5-Restul articolelor şi taxelor prevăzute în anexa la H.C.L. nr.44 din 27.12.2018 rămân 
neschimbate.



Art.6-Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului Judetului Ialomita  in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Cocora, judetul Ialomita.
            Art.7-.Primarul si serviciile publice subordonate lui vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

                     PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                VLAD DOREL                                                                      Secretar,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.5 
Adoptată la COCORA                                                                                                
Astăzi, 28.01.2019



                                                                                      
          ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.75/10.01.2019

R E F E R A T
privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.44/27.12.2018
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

                         Prin adresa nr.450 din 09.01.2019, Instituţia  Prefectului-Judeţul Ialomiţa ne aduce 
la cunoştinţă că în ce priveşte Hotărârea consiliului local nr.44 din 27.12.2018 care modifica 
Hotărârea consiliului local nr.41 din 26.11.2018 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pe anul 2019 anumite taxe din tabloul anexă la hotărârea nr.44 nu au fost  indexate cu 
1,34%. de asemeni la art.5 din hotărâre în mod eronat la stabilirea taxei speciale de salubrizare a 
fost menţionat anul 2017 în loc de 2019.
                          Nu au fost indexat cu 1,34% următoarele taxe:
                          -taxa locală specială prevăzută la  art.5 din hotărâre şi la Cap.,,Alte taxe locale" din
tabloul anexă la hotărâre;
                          -taxele pentru eliberarea  unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice prevăzute la art.6 din hotărâre   şi la Cap.,,Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor
şi autorizaţiilor'' , art.475 alin.3, lit.,,a'' si ,,b'' din tabloul anexa la hotărâre;
                          -taxa pentru eliberarea atestatului de producător prevăzută la Cap.,,Taxa pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor '' din tabloul anexă la hotărâre;
                           -taxa pentru echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri prevăzută la 
Cap.,,Alte taxe locale" din tabloul anexă la hotărâre.
                           Faţă de cele constatate şi expuse de Instituţia Prefectului Judeţul Ialomiţa am 
procedat la reanalizarea actului administrativ anterior şi am procedat la modificarea acestuia.
                           În consecinţă pronem Consiliului local spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii consiliului local nr.44 din 27.12.2018.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.76/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea HCL nr.44/27.12.2018

referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019

Incheiat astazi 10 ianuarie 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 modificarea HCL nr.44/27.12.2018 
referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019,  la sediul institutiei, in vederea 
consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.151 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.44 din 27.12.2018 
referitoare la  stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.01.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea HCL nr.44 din 27.12.2018 referitoare la stabilirea  impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2019.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 18.01.2019
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.156 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.44/27.12.2018 referitoare la

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 18.01.2019,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  modificarea HCL nr.44/27.12.2018 referitoare la stabilirea  
impozitelor şi taxelor locale pentru  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, 18.01.2019
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.161 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.44/27.12.2018 referitoare la

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.01.2019, a 
luat în discuţie proiectul de hotarare privind  modificarea HCL nr.44/27.12.2018 referitoare la 
stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru 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,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                              
Emis astazi, 18.01.2019
La Cocora



    R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
      PRIMAR
                                                                                                                                    

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/sau  reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2019

             Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             -     prevederile art.I alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative;
             -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
             Examinând:

- expunerea de motive  nr.58/10.01.2019 a primarului comunei Cocora;
- referatul de specialitate nr.69/10.01.2019 al Compartimentului Juridic ;
- raportul de avizare nr.____/________2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare nr._______/___________2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul art.36 alin.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.,,b'' din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, 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.Se aprobă  achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi /sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 
2019.
               Art.2.Se imputerniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei, pentru semnarea 
contractului şi achiziţionarea  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau reprezentare în 
litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2019.
               Art.3.Prezenta hotarare  va fi comunicată  Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului 
Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi adusă la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei.

                                INIŢIATOR  PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                Ing.Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.5
Astăzi, 10.01.2019



      R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau

 reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora
 judeţul Ialomiţa în anul 2019

 

             Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             -     prevederile art.1 alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative;
             -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată
             Examinând:

- expunerea de motive  nr.58/10.01.2019 a primarului comunei Cocora;
- referatul de specialitate nr.69/10.01.2019 al Compartimentului Juridice;
- raportul de avizare nr.152/18.01.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare nr.157/18.01.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul  art.36 alin.(1), art.45 alin.(1)  şi art.115 alin.(1), lit.,,b'' 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  achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi /sau  
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 
2019.
               Art.2.Se imputerniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei, pentru semnarea 
contractului şi achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în 
litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul. 2019
               Art.3.Prezenta hotarare  va fi comunicată  Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului 
Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi adusă la cunostinta 
publica prin grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        VLAD  DOREL
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretarul al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.6
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.01.2019



                                                                               
        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.78/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau

comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2019

 

Încheiat astazi, 10.01.2019
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local 
sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,în anul 2019,  la sediul instituţiei, în vederea consultării 
acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.58/10.01.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă
şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în

anul 2019
  

                          Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative,,Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, 
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţi naţionale, companiile naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au 
în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot achiziţiona servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare".Totodată, alin.(2) al aceluiaşi articol  
prevede faptul că în situaţii temeinic justificate în care activităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), nu
se pot asigura de către personalul de specialitate angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliului local, în acest caz.
                          De asemenea, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Primarul, 
respectiv  preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al 
consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi ale autorităţii administraţiei publice locale respective, în justiţie".
                          Personalul propriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu poate 
asigura consultanţa juridică, asistenţa şi/sau reprezentarea de către Primăria Cocora trebuie să 
beneficieze în raport cu volumul şi complexitatea dosarelor aflate în diferite stadii, pe rolul 
instanţelor judecătoreşti.Lipsa de consultanţă juridică, asistenţa şi/sau reprezentarea de care  
Primăria comunei Cocora trebuie să beneficieze poate avea un impact negativ şi consecinţe 
financiare grave.
                         Această situaţie care necesită contractarea unor servicii juridice de consultanţă şi 
reprezentare în faţa instanţelor de judecată este generată de dosare de o dimensiune amplă cu un 
probatoriu complex.
                          Totodată pentru o mai bună gestionare a derulării etapelor procedurale şi 
procesuale a litigiilor, este necesară încheierea unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau 
reprezentare juridică a unităţii administrativ-teritoriale Cocora.
                            Faţă de aceste aspecte, considerăm că este îndeplinită condiţia legii ca situaţiile în
care se solicită contractarea de servicii juridice să fie temeinic justificate şi propun Consiliului 
local aprobarea Proiectului de Hotărâre privind încheierea unui contract de asistenţă juridică de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local Cocora sau 
comunei Cocora în anul 2019.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Dănuţ



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.69/10.01.2019

R E F E R A T
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare

în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2019

  

                          În conformitate cu  prevederile art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative,,Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice 
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţi naţionale, companiile 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile 
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot 
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare".
                           Raportat la  alin.(2) al aceluiaşi articol  prevede faptul că ,, În situaţii temeinic 
justificate în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare 
autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), nu se pot asigura de către personalul de 
specialitate angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile 
legii, numai cu aprobarea:
                           lit.b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului general al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei 
publice locale."
                          Reţinând că:  în temeiul art.21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Primarul, respectiv  
preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de 
lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, 
sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţii 
administraţiei publice locale respective, în justiţie".
                          Luînd în considerare dimensiunea şi complexitatea activităţii juridice de 
consultanţă, de asistenţă, de reprezentare în instanţă şi de ănstrumentare dosare, de avizare şi/sau  
de întocmire a actelor administrative şi a contractelor comerciale  precum şi alte activităţi specifice 
care cad în sarcina juridicului.
                            Referitor la cele  prezentate şi pentru buna desfăşurare a activităţii juridice, 
considerăm necesar şi oportun achiziţionarea în condiţiile Legii nr.98/2016 a serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comuna 
Cocora în anul 2019, supunând atenţiei proiectului de hotărâre întocmit în acest sens.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.152 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă,
de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale  consiliului local sau comunei Cocora,

judeţul Ialomiţa în anul 2019

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 18.01.2019, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în 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 completşrile 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______________________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                    NECULA VALENTIN______________
                                             

                               
    

Emis astăzi, 18.01.2019
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriuluişi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.157 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă,
de asistenţă şi /sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local  sau comunei Cocora,

judeţul Ialomiţa în anul 2019

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 18.01.2019, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  în 
anul 2019.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de sedinţă, 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, 18.01.2019
La Cocora



      ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA   COCORA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din

cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Cocora

             Primarul comunei Cocora, județul Ialomița,
             Având în vedere:
             -expunerea de motive a primarului nr.72 din 10.01.2019;
             -raportul secretarului comunei nr.73 din 10.01.2019;
            -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 învățământ, sănătate şi familie, ,
activități social – culturale ,culte, protecţia copilului, tineret şi sport;
          -prevederile art.1, art.2, alin. ( 1 ), art. 6 – 7, art. 10, alin. ( 1 ) – ( 4 ), art.11,art.13, alin.
( 1 ), art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi
cap. II lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din Legea – cadru nr.  153 / 2017
privind salarizarea personalului  plătit  din fonduri  publice,  cu modificările  și  completările
ulterioare;
          -prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 937 / 2018 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 9 ), art. 45, alin. ( 2 ), lit. a) și art.115, alin
(  1  ),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215  /  2001,  a  administrației  publice  locale,  republicată,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  propune  Consilului  local  Cocora  spre  aprobare,
următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

             Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc coeficienții de ierarhizare
pentru  funcțiile  publice  și  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.
            Art.2. ( 1 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2019:
a)-se  stabilesc  salariile  de  bază  pentru  funcțiile  publice  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b)-se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
( 2 )Salariile de bază prevăzute în anexele nr.    1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie sunt la
gradaţia 0.



( 3 )Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă se
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10,
alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
( 4 ) Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul
familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei
Cocora se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Cocora și se determină prin înmulţirea
coeficienţilor stabiliți pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la
prezenta hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariile lunare ale  funcționarilor publici și ale personalului contractual  din
cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către primarul
comunei Cocora, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. ( 4 ) și art. 25 din Legea - cadru nr.
153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
           Art.5. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei  Cocora,  secretarul  comunei  și  inspectorul(contabil)  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Cocora.
           Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor persoanelor, autorităților și instituțiilor
interesate de către secretarul comunei Cocora.

                              INIŢIATOR  PROIECT                                      
                                         PRIMAR,                                                                                                         
                        Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ 

                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                        Secretarul comunei Cocora,
                                                                                      STANCIU  CONSTANTIN

Nr.6
Astăzi, 10.01.2019



                                                           Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.6/10.01.2019

SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din fonduri
publice,incepand cu data de 01.01.2019

Functia
publica

Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studii

Gradatia Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Secretar U.A.T. I S - 6240 3,00
Consilier/inspector/expert Superior S 0 4327 2,08
Consilier/inspector/expert principal S 0 4264 2,05
Consilier/inspector/expert asistent S 0 4160 2
Consilier/inspector/expert debutant S 0 3952 1,90

Referent Superior M 0 3848 1,85
Referent principal M 0 3723 1,79
Referent asistent M 0 3557 1,71
Referent debutant M 0 2808 1,35

                                  PRIMAR,                                                  
                     Ing-Lefter Sorin-Dănuţ

                                          AVIZAT,
               Secretarul comunei,

                                                                                                        STANCIU CONSTANTIN



                                                                     Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.6/10.01.2019

SALARIILE DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din fonduri
publice,incepand cu data de 01.01.2019

Personal contractual Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studii

Gradatia Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor

contabil,arhitect,referent de
specialitate,inspector casier

I S 0 3848 1,85

Muncitor calificat M,G 0 2912 1,40
           Şofer I M,G 0 2912 1,40
           Muncitor fochist M,G 0 2600 1,25
           Muncitor necalificat M,G 0 2454 1,18
           Guard M,G 0 2454 1,18
                                                                              

                              PRIMAR,
                    Ing.Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                    AVIZAT,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                      STANCIU CONSTANTIN



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.74/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale

,,Administraţie'' din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

Incheiat astazi 10 ianuarie 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 salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora,  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
                 JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie", din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cocora

               Consiliul local al comunei Cocora, județul Ialomița,
               Având în vedere:
             -expunerea de motive a primarului nr.72  din 10.01.2019;
             -raportul  al secretarului comunei  nr.73 din 10.01. 2019;
           -avizul nr.153/10.01.2019 al  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-
financiare, protecţia mediului şi turism;
          -avizul nr.158/10.01.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
          -avizul nr.162/10.01.2019 al comisiei pentru învățământ, sănătate şi familie, activități
social – culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport;
          -prevederile art.1, art.2, alin. ( 1 ), art. 6 – 7, art. 10, alin. ( 1 ) – ( 4 ), art.11,art.13, alin.
( 1 ), art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi
cap. II lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din Legea – cadru nr.  153 / 2017
privind salarizarea personalului  plătit  din fonduri  publice,  cu modificările  și  completările
ulterioare;
          -prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 937 / 2018 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 9 ), art. 45, alin. ( 2 ), lit. a) și art.115, alin
(  1  ),  lit.  b)  din  Legea  nr.  215  /  2001,  a  administrației  publice  locale,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

             Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc coeficienții de ierarhizare
pentru  funcțiile  publice  și  funcțiile  contractuale  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr.1 și nr.2.
            Art.2. ( 1 ) Începând cu data de 1 ianuarie 2019:
a)-se  stabilesc  salariile  de  bază  pentru  funcțiile  publice  din  cadrul  familiei  ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b)-se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
"Administraţie", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora,
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;



( 2 )Salariile de bază prevăzute în anexele nr.    1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie sunt la
gradaţia 0.
( 3 )Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă se
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10,
alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
( 4 ) Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.
             Art.3. În cazul modificării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din
cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Cocora și se determină prin
înmulţirea coeficienţilor stabiliți pentru fiecare funcție și grad / treaptă, conform anexelor nr.
1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
           Art.4.Salariile lunare ale  funcționarilor publici și ale personalului contractual  din
cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie" din  aparatul  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora se vor stabili prin acte administrative individuale emise de către primarul
comunei Cocora, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. ( 4 ) și art. 25 din Legea - cadru nr.
153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
           Art.5. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei  Cocora,  secretarul  comunei  și  inspectorul(contabil)  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Cocora.
           Art.7.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  tuturor  persoanelor,  autorităților  și
instituțiilor interesate de către secretarul comunei Cocora.

                    PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              VLAD  DOREL       

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                
                                                                                              Secretarul  comunei,                    
                                                                                        STANCIU CONSTANTIN

Nr.7
Adoptată la COCORA
Astăzi, 28.01.2019



              Anexa nr.1 la H.C.L. nr.7/28.01.2019

SALARIILE DE BAZA ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din fonduri
publice,incepand cu data de 01.01.2019

Functia
publica

Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studii

Gradatia Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Secretar U.A.T. I S - 6240 3,00
Consilier/inspector/expert Superior S 0 4327 2,08
Consilier/inspector/expert principal S 0 4264 2,05
Consilier/inspector/expert asistent S 0 4160 2
Consilier/inspector/expert debutant S 0 3952 1,90

Referent Superior M 0 3848 1,85
Referent principal M 0 3723 1,79
Referent asistent M 0 3557 1,71
Referent debutant M 0 2808 1,35

                             PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   
                                         VLAD  DOREL

                                Contrasemnează,
               Secretarul comunei,

                                                                                                        STANCIU CONSTANTIN



Anexa nr.2 la H.C.L. nr.7/28.01.2019

SALARIILE DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea prtsonalului platit din fonduri
publice,incepand cu data de 01.01.2019

Personal contractual Gradul/treapta
profesionala

Nivel
studii

Gradatia Salariul
de baza

Lei

Coeficient
corespunzator

Consilier,expert,inspector de
specialitate,revizor

contabil,arhitect,referent de
specialitate,inspector casier

I S 0 3848 1,85

Muncitor calificat M,G 0 2912 1,40
           Şofer I M,G 0 2912 1,40
           Muncitor fochist M,G 0 2600 1,25
           Muncitor necalificat M,G 0 2454 1,18
           Guard M,G 0 2454 1,18
                                                                              

                 PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                        VLAD  DOREL

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                      STANCIU CONSTANTIN



           ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr.72/10.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"  din aparatul de
specialitate al primarului comunei Cocora

    Subsemnatul,  Lefter  Sorin-Dănuţ,  primar  al  comunei  Cocora,  in  temeiul
prevederilor art.1, art.2, alin. ( 1 ), art. 6 – 7, art. 10, alin. ( 1 ) – ( 4 ), art.11,art.13, alin.( 1 ),
art. 15, art.19, alin.( 2 ), art. 38, alin. ( 3 ), lit. e), anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II
lit. A pct. IV., anexa nr. IX, lit. C), poziția nr. 28 din Legea – cadru nr.  153 / 2017 privind
salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  a  prevederilor  art.1  din  Hotărârea
Guvernului nr. 846 / 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Cocora proiectul de hotarare  privind
stabilirea   salariilor  de  baza  pentru  functiile  publice  si  contractuale,  din  cadrul  familiei
ocupaționale “ Administrație  ”,  utilizate în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora, începând cu data de 1 ianuarie 2019.
              Avand in vedere: 
- faptul ca Legea - cadrul nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului  platit
din fonduri publice,  dispune urmatoarele : 

-indemnizatia  lunara  pentru  functia  de  viceprimar,  incepand cu data  de  1 ianuarie
2019, se determina, in conformitate cu art. 13, alin (1)  si art. 38 alin .(3)  lit. f) din Legea
153/2017, respectiv prin inmultirea coeficientului din anexa  nr. IX la lege ( coeficient 3) cu
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare . 
- începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata
este de 2080 lei, conform HG nr. 937/2018 pentru stabilirea  salariului  de baza minim brut
pe  tara garantat in plata;
- stabilirea salariilor lunare potrivit alin (1) se realizeaza de  de catre ordonatorul de credite,
cu respectarea prevederilor art.25, privind limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor si indemnizatiilor  si a altor drepturi . 
- nivelul veniturilor salariale se stabileste in conditiile prevazute la alin (1)  si (3)  fara a
depasi  nivelul indemnizatiei  lunare a functiei de viceprimar, exclusiv majorarile prevazute
la  art. 16 alin .(2), cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele  de venituri
si cheltuieli. Pentru toate celelalte functii, salariile de baza  ( si coeficientii aferenti )  sunt
stabilite / stabiliti sub  nivelul indemnizatiei  lunare a functiei de viceprimar, respectiv sub
nivelul coeficientului aferent functiei de viceprimar .
                 Propun spre aprobare consilului local, proiectul de hotărâre privind stabilirea
salariilor  de  bază pentru funcționarii  publici  și  personalul  contractual  din cadrul  familiei
ocupaţionale  "Administraţie  " din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei  Cocora,



începând cu data de 01.01.2019, împreună cu anexele care fac parte din prezentul proiect de
hotărâre.
                 Salariile de bază prevăzute în anexele nr.   1 și nr. 2 pentru funcţiile de execuţie
sunt la gradaţia 0.
                 Salariile de bază pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în
muncă se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor
art. 10, alin. ( 4 ) – ( 7 ) din Legea nr. 153 / 2017.
                   Salariul de bază pentru funcțiile publice de conducere cuprinde sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN-DĂNUŢ



         ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA COCORA
Nr.73/10.01.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și  personalul  contractual  din  cadrul  familiei  ocupaţionale  "Administraţie"  din
aparatul de specialitate al primarului comunei Cocora, începând cu data de 01.01.2019

                      Prin aplicarea prevederilor Legii – cadru nr. 153 / 2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din
instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
                      Conform prevederilor art. 11 din Legea – cadru nr. 153 / 2017 “  (1) Pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice
din subordinea acestora,  salariile  de  bază se stabilesc  prin hotărâre  a consiliului  local,  a
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma
consultării  organizaţiei  sindicale  reprezentative  la  nivel  de  unitate  sau,  după  caz,  a
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau
autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa
nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite,
cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei
lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului
Bucureşti,  corespunzător  nivelului  de  organizare:  comună,  oraş,  municipiu,  sectoarele
municipiului  Bucureşti,  primăria  generală  a  municipiului  Bucureşti,  exclusiv  majorările
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de
venituri şi cheltuieli. “

       Pentru functia de viceprimar indemnizatia lunara stabilita, in conformitate cu
art.13 ,alin(1)si art.38, alin (3), lit f) din Legea - cadru,nr. 153 din 28 iunie 2017, respectiv
prin inmultirea coeficientului din anexa IX cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare.
Începând cu data de 1 ianuarie 2019 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este
de 2080 lei, conform HG nr. 937/2018 pentru stabilirea  salariului  de baza minim brut pe
tara garantat in plata iar coeficientul prevazut pentru functia de viceprimar  este 3  rezultand
indemnizatia de 6240 lei.
                   Pentru toate celelalte functii, salariile de baza  ( si coeficientii aferenti ) sunt
stabilite  sub nivelul   indemnizatiei  lunare  a  functiei  de  viceprimar,  respectiv  sub nivelul
coeficientului aferent functiei de viceprimar .
                Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii și grade/trepte.
                    Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii,
corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate 



publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia aferenta  transei de vechime in munca
este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază la nivel maxim ( art. 10, alin (2) , art. 19,
alin (2)
In conformitate cu  art.10 , alin (4)   - Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se
acordă cele 5 gradaţii,  precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la
salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta,
sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut
în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
           Având în vedere cele mai sus menționate, proiectul de hotărâre respectă prevederile
legale, fiind necesară și oportună aprobarea acestuia așa cum a fost propus.

SECRETAR,
STANCIU CONSTANTIN



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.74/10.01.2019

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici

şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

Incheiat astazi , 10.01.2019
                     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 salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului,  la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia 
de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.153 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi

personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 18.01.2019, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cocora.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continuţului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astăzi, 18.01.2019
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.158 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi

personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie'' din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 18.01.2019,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază  pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei Cocora.
                      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, 18.01.2019
La Cocora



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.162 din 18.01.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si

personaalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale,,Administraţie" din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cocora

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  întrunita în şedinţa legal constituită în data de 18.01.2019, a luat 
în discuţie proiectul de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie''  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora.
                      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, 18.01.2019
La Cocora
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