
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 29.01.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.34  din 23.01.2020, la care participă 
10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Lipseşte din motive obiective domnul consilier Cîrjan Savu.
                     Participă de drept domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei,  
domnul  Stanciu Constantin-secretarul general al comunei iar ca invitat participă 
doamna Manea Valerica- inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
                    Întrucât au trecut 3 luni de la alegerea ultimului preşedinte de şedinţă 
este necesar alegerea unui nou preşedinte de şedinţă care să conducă lucrările 
şedinţelor de consiliu local pentru următoarele 3 luni.
                    Este propus domnul consilier Banciu Rădel- Georgel.Nemaifiind alte 
propuneri se supune la vot această propunere şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi astfel domnul consilier Banciu Rădel -Georgel a fost desemnat preşedinte de
şedinţă şi va conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pe următorele 3 luni.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel-preşedintele de şedină este 
invitat la prezidiu pentru a prelua conducerea lucrărilor şedinţei.      
                    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 18.12.2019.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel - preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la 
contractul de asistenţă şi reprezentare juridică IL Nr.22381/2018/07.01.2019;
                      -proiect 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 2020/2021;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea modului de ţinere şi întocmire 
a Registrului agricol la nivelul Primăriei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                      -proiect de hotărâre privind  utilizarea excedentului anilor precedenţi;
                      -diverse.
                      Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  



                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar general 
pentru a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adiţional nr.1 la Contractul de asistenţă şi reprezentare juridică IL 
Nr.22381/2018/07.01.2019.
                     Domnul consilier Banciu Rădel-Georgel -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care în cuvântul său 
spune că nu este necesară aprobarea de către consiliul local a actului adiţional din 
moment ce a fost aprobat odată în consiliu serviciul de asistenţă juridică.
                     Domnul secretar general spune că la  art.3.1 din contractul de asistenţă
şi reprezentare  juridică IL nr.22381/2018/07.01.2019 se menţioneză că:,,părţile 
stabilesc de comun acord prelungirea contractului prin act adiţional aprobat de 
consiliul local.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 
la Contractul de asistenţă şi reprezentare juridică IL Nr.22381/2018/07.01.2019 şi 
este aprobat cu 8 voturi, o abţinere din partea domnului consilier Toader Vasile 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 expunerea 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 2020/2021.
                     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 organizarea reţelei şcolare pentru 
Şcoala Gimnazială Cocora, unitate cu personalitate juridică, cu nivelurile de 
învăţământ:preşcolar, primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2020/2021 şi este 
aprobat cu  10 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dăcuvîntul domnului 
secretar general al comunei pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral 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.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care cere unele 
lămuriri în legătură cu istoricul islazului aşa cum este prezentat în proiectul 
amenajamentului pastoral şi anume de ce a scăzut suprafaţa de islaz existentă în 
inventarul scriptic al primăriei la data de 1 ianuarie 2007 în suprafaţă de 125 ha la 
93,41 ha inventariată odată cu Legea nr.165/2013.De asemeni cere lămuriri în 
legătură cu o suprafaţă de izlaz existentă în intravilan precum şi la suprafaţa de 
13,13 ha existentă în jurul bălţii comunei.
                     Este invitată doamna consilier Vlad  Vasilica care explică doamnei 
consilier Petcu Victoria situaţiile solicitate.



                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului 
pastoral al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa şi este aprobat cu 10 voturi.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului
secretar general al comunei pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modului de ţinere şi întocmire a Registrului agricol la nivelul 
Primăriei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      Domnul consilier Banciu Rădel Georgel  -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                      Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care spune că 
proiectul de hotărâre în forma prezentată referitor la art.1 din proiect nu s-a 
respectat temeiul legal pentru că trebuia începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi nu 
1 ianuarie 2020.
                     Domnul secretar general spune că întradevăr legea a fost aplicabilă 
începând din anul 2018 dar întrucât nu am fost pregătiţi registrul agricol a fost ţinut
în continuare pe suport de hârtie, tocmai de aceea am iniţiat acest proiect de 
hotărâre ca începând cu anul 2020 să îl ţinem electronic.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de ţinere şi 
întocmire a Registrului agricol la nivelul  Primăriei  Cocora, judeţul Ialomiţa şi este
aprobal cu 9 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 doamnei 
Manea Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anilor precedenţi.
                      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 utilizarea excedentului anilor precedenţi
şi este aprobat cu  10 voturi.
                      La punctul ,,diverse" au loc unele discuţii în contradictoriu între 
doamna consilier Petcu Victoria şi domnul primar, discuţii care nu pot fi 
consemnate în prezentul proces verbal.
                       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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