
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 19.02.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.70  din 13.02.2020, la care 
participă 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul  Stanciu Constantin-secretarul general al comunei iar ca invitaţi participă 
doamna Manea Valerica- inspector(contabil)  şi domnul  Ghinea Ion - consilier 
superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului.     
                    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 29.01.2020.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 10 
voturi pentru şi un vot împotrivă din partea doamnei Petcu Victoria datorită 
faptului ca la diverse nu s-a menţionat cu lux de amănunte discuţia avută de către 
dumneaei cu domnul primar în legătură cu situaţia domnului Ghinea Ion-
funcţionar public în cadrul instituţiei.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel - preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                          -proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2020;
                      -proiect de hotărâre privind revocarea alin.3 al art.92 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Cocora, aprobat 
prin H.C.L. nr.52/18.12.2019;
                      -proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.50/18.12.2019 referitoare la actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social şi burselor de merit acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora în anul şcolar 2019-2020;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  
                       Se  intră în ordinea de zi  şi se discută  proiectul de buget pe anul 
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 Toader Vasile care spune că au 
fost puse la dispoziţia consilierilor locali materialele privind proiectul de buget pe
anul 2020 iar cine are nelămuriri să se înscrie la cuvânt.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe 
anul 2020 şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă din partea 
doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar general al comunei pentru a prezenta referatul la proiectul de 
hotărâre privind revocarea alin.3 al art.92 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local Cocora, aprobat prin H.C.L. nr.52/18.12.2019;
                     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 revocarea alin.3 al art.92 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Cocora, aprobat 
prin H.C.L. nr.52/18.12.2019 şi este aprobat cu 11 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvîntul 
domnului secretar general al comunei pentru a prezenta referatul la proiectul de 
hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.50/18.12.2019 
referitoare la actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei 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 revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.50/18.12.2019 referitoare la actualizarea şi însuşirea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa şi este aprobat cu 11 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului secretar general al comunei pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de 
ajutor social şi burselor de merit acordate elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora în anul şcolar 2019-2020.
                      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 Toader Vasile care menţionează 
că în cadrul şedinţei de comisie a propus pentru bursele de merit pe criteriile 
stabilite 200 lei pentru mediile de la 9,50 la 10,00, 150 lei pentru mediile 9,00 la 
9,49 şi 100 lei pentru mediile de la 8,50 la 8,99.



                     Se dă cuvântul domnului consilier Vlad Dorel care menţionează că 
tot în cadrul şedinţei de comisie a propus 100 lei pentru mediile de la 9,50 la 
10,00, 75 lei pentru mediile de la 9,00 la 9,49 şi 50 lei pentru mediile de la 8,50 
la 8,99 avându-se în vedere şi bugetul pe anul 2020.În urma supunerii la votul 
domnilor consilieri a fost acceptată a doua propunere cea a domnului consilier 
Vlad Dorel şi care este menţionată în proiectul de hotărâre.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi a 
cuantumului burselor de ajutor social şi burselor de merit acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora în anul şcolar
2019-2020 în forma prezentată şi este aprobat cu 8 voturi pentru şi 3 împotrivă.
                      La punctul ,,diverse" nu sunt disscuţii.
                       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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