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Nr.1022/05.04.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea utilizării unei sume din

bugetul local, necesară în vederea desfăşurării activităţii ocazionate cu prilejul
,, Zilei  comunei Cocora'' care va avea loc în data de 12 mai 2013

Incheiat astazi 05 aprilie 2013
                     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 
utilizării unei sume din bugetul local necesară în vederea desfăşurării activităţii ocaziaonate cu prilejul ,,Zilei 
comunei Cocora, care va avea loc în data de 12 mai 2013, la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către 
cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR,
Nr.1020/05.04.2013

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din bugetul local, necesară 
în vederea desfăşurării activităţii ocazionate  cu prilejul ,, Zilei comunei Cocora'' care va 

avea loc în data de 12 mai 2013

                  Aşa cum se cunoaşte, în luna mai a fiecărui an sărbătorim ,,Ziua comunei Cocora''.
                  Anul acesta ne propunem ca această acţiune să o organizăm în data de 12 mai.Desigur este o acţiune amplă
care necesită eforturi deosebite atât din punct de vedere uman cât şi din punct de vedere material.
                   Este o acţiune  în care trebuie să ne implicăm cu toţii, salariaţii primăriei, consilieri locali pentru ca 
aceasta să se finalizeze cu succes.
                    La această sărbătoare sunt invitaţi toţi cetăţenii comunei, fii ai satului cu domiciliul în alte localităţi din 
ţară, persoane  care de-a lungul timpului şi-au adus aportul în comună în diferite domenii de activitate(învăţământ, 
administraţie publică, sănătate, etc.) precum şi invitaţi demnitari din cadrul instituţiilor publice(prefectura, consiliul 
judeţean, primării din judeţ).
                    Estimăm şi anul acesta o participare de peste 2000 de persoane, cărora să le putem oferi o gustare, o 
băutură răcoritoare precum şi un program artistic .
                    Având în vedere că am prevăzut în bugetul local sume pentru această activitate propun consiliului local 
spre dezbatere şi aprobare, utilizarea din bugetul local a sumei de 22.000 lei, aceasta constituind o parte din 
cheltuielile ocazionate de acest eveniment.
                    Propun de asemeni ca din această sumă de 22.000 lei să alocăm suma de 5.000 lei pentru membrii 
Grupului vocal ,,Credinţa'' din comuna Cocora pentru activitatea culturală desfăşurată în anul 2012, grup care este 
inclus şi  în programul artistic susţinut de ziua comunei.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



CONSILIUL LOCAL COCORA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
Nr.1021/05.04.2013

                                    
R E F E R A T

                                 Având în vedere evenimentul ce se va organiza de către comuna Cocora, într-un cadru festiv, pe 
data de 12 mai 2013, cu ocazia sărbătoririi ,,Zilei comunei Cocora'', se impune alocarea unei sume din bugetul local 
pentru achitarea unor cheltuieli necesare pentru procurarea unor produse alimentare, băuturi răcoritoare, precum şi a 
altor cheltuieli ce se impun pentru organizarea în bune condiţii a acestui eveniment.
                                 Suma propusă este de 22.000 lei şi este prevăzută în bugetul local pe anul 2013.
                                 De asemeni din suma totală de 22.000 lei, propunem să alocăm suma de 5.000 lei membrilor 
Grupului vocal ,,Credinţa'' din comuna Cocora pentru activitatea culturală desfăşurată în anul 2012 precum şi pentru 
participarea la acest eveniment.

INSPECTOR(CONTABIL),
MANEA  VALERICA

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1169/19.04.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării unei sume din bugetul local

necesară în vederea desfăşurării activităţii ocazionate cu prilejul
,,Zilei comunei Cocora'' care va avea loc în data de 12 mai 2013

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.04.2013, a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei
sume din bugetu local, necesară în vederea desfăşurării activităţii ocazionate cu prilejul ,,Zilei comunei Cocora'' 
care va avea loc în data de 12 mai 2013.
                      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,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi, 19.04.2013
La Cocora


