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PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate

integral din venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii

Cocora

Incheiat astazi 04 decembrie 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 hotărâre privind utilizarea sumei de 
8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de produse 
alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Scoala Gimnazială  Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora, 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

           ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR,
Nr.3306/04.12.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa  de copii Cocora

               Anul 2013 se apropie de sfârşit şi odată cu sfârşitul anului vin şi sărbătorile de iarnă, sărbători care sunt 
aşteptate cu nerăbdare de către copii deoarece în această perioadă sunt multe obiceiuri de care acestia se bucură.
               În acelaşi timp în această perioadă copiii aşteaptă cadouri de la Moş Neculai şi Moş Crăciun.
               Aşa cum am procedat de fiecare dată şi în anii precedenţi, ne propunem şi în anul acesta să dăm cadouri 
elevilor noştri de la Şcoală şi Grădiniţă, acesta fiind un prilej de bucurie după un an de muncă.
               Desigur că nu dispunem de o sumă extraordinar de mare dar, aceea care este prevăzută în buget o vom împărţi
în mod egal pe fiecare copil atât cât se va ajunge.
               Această acţiune se va desfăşura în apropierea vacanţei de iarnă.
               În consecinţă propun Consiliului local spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei 
de 8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii , necesară în vederea achiziţiei de produse 
alimentare şi nealimentare, cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL IALOMIŢA 
COMUNA COCORA
Nr.3307/04.12.2013

R E F E R A T

                        Având în vedere  apropierea  sărbătorilor de iarnă, aşa cum s-a procedat şi în anii precedenţi, Consiliul 
local Cocora a oferit cadouri de Moş Neculai şi Moş Crăciun, elevilor şi preşcolarilor din comuna noastră, odată cu 
vacanţa de iarnă, acest lucru constituind un prilej de bucurie pentru aceştia.
                       Pentru această acţiune se impune alocarea unei sume existente de altfel în bugetul activităţilor finanţate 
din venituri proprii, suma pe care o vom utiliza pentru achiziţia de dulciuri citrice şi alte produse alimentare pe care le 
va conţine o pungă pentru fiecare copil în funcţie de suma cuvenită pentru fiecare.
                       Suma propusă este de 8.000  lei şi care se regăseşte în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii 
pe anul 2013, capitolul 65.02., articol 20.30., alineat 30 -Invăţământ.

INSPECTOR(CONTABIL),
Manea Valerica

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3327 din 04.12.2013

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 8.000 lei din bugetul activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă,

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 04.12.2013, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii 
sumei de 8.000 lei din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de 
produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora
                      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, 04.12.2013
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.3329 din 04.12.2013

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate  integral din
venituri proprii, necesară în vederea achiziţiei de produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă,

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret 
şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.12.2013, a luat în discuţie proiectul de hotarare privind  
aprobarea utilizarii sumei de 8.000  lei din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, necesară în 
vederea achiziţiei de produse alimentare şi nealimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora şi Grădiniţa de copii Cocora.
                      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,
     DAVID - STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                VLAD  DOREL________________________
 
                                                                                                  
Emis astazi, 04.12.2013
La Cocora


