
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 17.03.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.87  din 11.03.2020, la care 
participă 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Lipseşte motivat domnul consilier Gogan Radu care este izolat la 
domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVIT -19 şi care 
urmează să fie contactat telefonic privind votul la proiectele de hotărâre discutate 
în şedinţă.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul  Stanciu Constantin-secretarul general al comunei.    
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel  -preşedintele de şedinţă, 
înainte de a prezenta ordinea de zi, invită secretarul general al comunei să dea 
citire procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 19.02.2020.
                    Doamna consilier Petcu Victoria se înscrie la cuvânt  menţionând că 
nu este de acord cu procesul verbal întrucât secretarul general a menţionat în 
procesul verbal prezenţa domnului primar şi a invitaţilor Manea Valerica 
inspector(contabil) şi Ghinea Ion-consilier impozite şi taxe în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, lucru neadevărat.
                    Domnul primar spune că a fost în primărie, în birou, având unele 
discuţii pe probleme de serviciu, dar a venit la sala de şedinţe după ce s-au 
încheiat lucrările, şedinţa nefiind de mare durată. 
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 8 
voturi  voturi pentru două voturi împotrivă din partea doamnei consilier Petcu 
Victoria şi domnul consilier Toader Vasile şi o abţinere din partea domnului 
consiler Gogan Radu care a fost contactat telefonic în timpul şedinţei.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel - preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                          -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări 
de interes local pe anul 2020;
                      -proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă 
reprezentând cheltuieli cu înmormântarea numitului Gavrilescu Ion;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2020;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local 
a unor cotizaţii pe anul 2020;
                      -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul
I al anului 2020;



                      -proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii,,Construire teren de sport 
multifuncţional'' comuna Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi, domnul consilier Gogan Radu exprimându-şi votul telefonic.
                       Înainte de a intra în ordinea de zi, doamna Petcu Victoria se înscrie
la cuvânt menţionând că fiecare consilier local a primit proiectele de hotărâri şi 
materialele care vor fi supuse spre aprobare şi propune ca numai în cazul în care 
sunt discuţii să se ia cuvântul.Propunerea a fost acceptată de către toţi consilierii 
prezenţi.            
                       Se  intră în ordinea de zi  şi se prezintă  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni 
şi lucrări de interes local pe anul 2020 şi este aprobat cu 11 voturi, domnul 
consilier Gogan Radu exprimându-şi votul pentru,  telefonic.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui ajutor de urgenţă reprezentând cheltuieli cu 
înmormântarea numitului Gavrilescu Ion.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                    Nefiind  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă 
reprezentând cheltuieli cu înmormântarea numitului Gavrilescu Ion  şi este 
aprobat cu 11 voturi, domnul consilier Gogan Radu exprimându-şi votul pentru, 
telefonic.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Cocora pentru anul 2020.
                      Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2020  şi este 
aprobat cu 11 voturi, domnul consilier Gogan Radu exprimându-şi votul pentru, 
telefonic.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizaţii pe anul 2020.
                      Domnul consilier Banciu Rădel Georgel  -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării de la 



bugetul local a unor cotizaţii pe anul 2020 şi este aprobat cu 11 voturi, domnul 
consilier Gogan Radu exprimându-şi votul  pentru, telefonic.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi - proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2020.
                      Domnul consilier Banciu Rădel Georgel  -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                      Se dă cuvântul domnului consilier Petcu Victoria care arată în 
cuvântul său că bugetul local pe anul 2020 a fost aprobat de consiliul local însă 
împărţirea pe trimestre nu o face consiliul local ci primarul.
                       Sumele prezentate la rectificare care sunt considerate depăşiri şi nu
sunt reale, suntem în trimestrul I şi deci rectificarea nu  se bazează pe date reale 
şi de aceea se declară împotriva proiectului de hotărâre.
                       Nemaifiind  alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi 
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
pe trimestrul I al anului 2020 şi este aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă din partea doamnei consilier Petcu Victoria şi domnului consilier 
Toader Vasile.Domnul consilier Gogan Radu  şi-a exprimat votul pentru 
telefonic.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar general pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii,,Construire teren de sport multifuncţional'' comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                   Domnul consilier Banciu Rădel Georgel  -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Construire teren de sport 
multifuncţional'' comuna Cocora, judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu 11voturi, 
domnul consilier Gogan Radu exprimându-şi  votul pentru, telefonic. 
                      La punctul ,,diverse" nu sunt discuţii.
                       Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier  Banciu Rădel-Georgel -  preşedintele de şedinţă declară închise
lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.                     
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