
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1391/14.05.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local

nr.14/30.04.2013 referitoare la aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli
de deplasare la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

de  stat de la Şcoala gimnazială Cocora pe luna martie 2013

Incheiat astazi 14 mai 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 revocarea H.C.L.
nr.14/30.04.2013 referitoare la aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli
de deplasare la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
de  stat de la Şcoala gimnazială Cocora pe luna martie 2013, la sediul instituţiei, în vederea consultarii acestuia de 
catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.1377/13.05.2013

R E F E R A T
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/30.04.2013, referitoare la

aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli de deplasare la şi de la locul
de muncă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala

gimnazială Cocora pentru luna martie 2013

                        Prin adresa nr.6450 din 08.05.2013, Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa a comunicat Consiliului local 
al comunei Cocora faptul că, Hotărârea Consiliului local nr.14 din 30.04.2013 nu respectă prevederile art.1 din 
Instrucţiunile M.E.C.T.S. nr.2/2011 în ce priveşte modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport a personalului 
didactic în localitatea unde are postul respectiv decontarea contravaloare abonament lunar/bilete de călătorie/7,5 l 
benzină Premium la 100 km. parcurşi.
                         În aceste condiţii, în conformitate cu prevederile art.2 din Instrucţiunile nr.2/2011, consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ propune lunar spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente 
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, decontări care se aprobă lunar de către consiliul local, având 
la bază solicitările înaintate şi documentele justificative aşa cum este prevăzut la art.1 din actul normativ susmenţionat.
                          Având în vedere cele prezentate propun Consiliului local Cocora revocarea Hotărârii nr.14/30.04.2013 
în vederea adoptării unei noi hotărâri cu respectarea prevederilor Instrucţiunilor nr.2/2011 privind decontarea 
chetuielilor de transport la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1442 din 20.05.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.14/30.04.2013 referitoare la aprobarea decontării sumelor

reprezentând cheltuieli de deplasarea la şi de la locul de muncă pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar  de stat de la Şcoala gimnazială Cocora

pentru luna  martie  2013

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 20.05.2013, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. 
nr.14/30.04.2013, referitoare la aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli de deplasare la şi de la locul de 
muncă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala gimnazială Cocora, pentru luna  
martie 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, 20.05.2013
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1443/20.05.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.14/30.04.2013, referitoare la  aprobarea decontarii sumelor

reprezentând cheltuieli de deplasare la şi de la locul
de munca pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la

 Scoala gimnazială Cocora pentru luna martie 2013

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret 
si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de  20.05.2013, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind 
revocarea H.C.L. nr.14/30.04.2013 referitoare la aprobarea decontarii cheltuielilor reprezentand cheltuieli de 
deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele  didactice din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala 
gimnazială Cocora pentru luna  martie 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 
prezentată.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL____________
                                                                               CONSTANTIN ION VALERIU___________
                                                                               BADEA  DUMITRU____________________
                                                                               VLAD DOREL_________________________

Emis astazi, 20.05.2013
La Cocora


