
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2442/06.09.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea art.2 din Hotărârea

Consiliului local nr.55 din 21.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare
cu apă al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 06 septembrie 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 modificarea art.2 
din Hotărârea Consiliului local nr.55/21.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă,  la 
sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul nstitutiei.

p.SECRETAR,
                                                                 Stanciu Constantin  

       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.2436/05.09.2013

R E F E R A T
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.55/21.12.2005 privind

înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                                  Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006, republicată privind serviciile de alimentare cu 
apă şi prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificate şi 
completate de O.U.G. nr.13/2008, ţinînd cont de faptul că o parte din membrii stabiliţi prin Hotărârea Consiliului local
nr.55 din 21.12.2005, să administreze  şi să gestioneze activitatea serviciului public de alimentare cu apă al comunei 
nu mai sunt salariaţii instituţiei, propun modificarea componenţei după cum urmează:
                                  - Gogan  Petre - viceprimarul comunei;
                                  - Vlad Vasilica - referent urbanism;
                                  - Petcu Amina-Viorela- referent casier;
                                  - Paraschiv  Mircea- muncitor(electrician);
                                  - Bratosin Miron - muncitor( mecanic).

Secretar,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2495 din 17.09.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului
local nr.55/21.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu 

în din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 17.09.2013 discuţie,proiectul de hotarare privind  
modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr.55/21.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului public de 
alimentare cu apă în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      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, 
republicată, 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,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE_____________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN______________

Emis astăzi, 17.09.2013
La Cocora


