
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 27.03.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.92  din 23.03.2020, la care participă 
11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, cu menţiunea că doamna consilier 
Petcu Victoria  participă la şedinţă prin telefon.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul  Stanciu Constantin-secretarul general al comunei. 
                    Pentru o cât mai bună  desfăşurare a lucrărilor şedinţei pentru a se 
respecta numărul maxim admis de maximum 8 persoane care să aibă acces în sală, 
consilierii locali au fost împărţiţi în două grupe de cîte cinci consilieri, domnul 
consilier Banciu Rădel Georgel făcând parte din ambele grupe fiind preşedinte de 
şedinţă.
                    Întră în sala de şedinţe prima grupă:Andrei Corneliu- Constantin , Badea
Dumitru, Banciu Rădel Georgel, Cărjan Savu şi David -Stanciu Marian 
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel - preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 
al anului 2020;
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi
respectiv 5 voturi.
                      Se intră în ordinea de zi - proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe trimestrul I al anului 2020, domnul consilier Banciu Rădel 
Georgel informând pe domnii consilieri locali că au fost înaintate din timp 
materialele proiectului de hotărâre şi consultă consilierii prezenţi dacă sunt discuţii.
                       Nefiind  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 5 voturi pentru.
                       Intră în sala de şedinţe a doua grupă:Gogan Radu, Mirea Ion, Necula 
Valentin, Toader Vasile şi Vlad Dorel.
                       Domnul consilier Banciu Rădel Georgel prezintă ordinea de zi:
                       -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 
al anului 2020, domnul consilier Banciu Rădel Georgel preşedintele de şedinţă 
informând consilierii prezenţi că au fost înaintate din timp materialele proiectului de 
hotărâre şi consultă consilierii prezenţi dacă cunt discuţii.



                        Nefiind  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 5 voturi pentru.
                       Contactată telefonic doamna consilier Petcu Victoria aprobă proiectul 
de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I al anului 2020.
                       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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