
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3119/14.11.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea şi completarea art.2

din H.C.L. nr.29/22.08.2013  privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie
,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

Incheiat astazi 14 noiembrie 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 şi 
completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie 
,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa '',  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 institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.3118/14.11.2013

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L nr.29

din 22.08.2013  privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie
,, Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                  În această  perioadă, Asociaţia ,, Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu -Căzăneşti-Reviga a 
lansat o sesiune de depunere de proiecte pe Măsura 322-,,Renovarea,dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală.
                   În cadrul acestei măsuri ca submăsură există şi modernizarea infrastructurii rutiere a  localităţilor rurale.
                    În aceste condiţii am depus  un proiect de ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa'', proiect prin care asfaltăm un număr de 3 străzi din comuna noastră.
                    Desigur  cu cei 40 mii euro care sunt alocaţi din fonduri europene nu putem să realizăm această 
investiţie.De aceea valoarea totală a investiţei este mult mai mare ceea ce implică o cheltuială neeligibilă care va trebui 
să o suportăm din bugetul local.
                    În Hotărârea de instrumentare a acestui proiect care a fost adoptată în data de 22.08.2013 la art.2, am omis 
să menţionăm faptul că vom suporta această cheltuială din bugetul local.
                    Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre aprobare a proiectului de hotărâre 
privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 în forma prezentată.
                  

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3155 din 19.11.2013

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29

din 22.08.2013  privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie



,,Modernizare infrastructură rutieră'' în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.11.2013, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind modificarea şi 
completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie,,Modernizare
infrastructură rutieră 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, 
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, 19.11.2013
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.3173 din 19.11.2013

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29

22.08.2013  privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie
,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' 

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.11.2013 a luat discuţie,proiectul de hotarare privind 
modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 privind aprobarea instrumentării proiectului de 
investiţie,,Modernizarea infrastructurii rutiere 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 astazi, 19.11.2013
La Cocora


