
   ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3422/13.12.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind rectificarea bugetului local

pe trimestrul IV al anului 2013

Incheiat astazi 13  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 hotarare privind rectificarea 
bugetului local pe trimestrul IV  al anului 2013 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
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.3424 din 13.12.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 

pe trimestrul IV al anului 2013

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 13.12.2013, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe trimestrul IV al anului 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, 13.12.2013
La Cocora



                          R O M Â N I A
                      JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

M I N U T A 
 privind desfãşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local

din 17.12.2013

                     Convocarea consilierilor a fost fãcutã urmare Dispoziţiei Primarului nr.443 din 
13.12.2013  în care au fost precizate: data, ora, locul desfãşurãrii şi ordinea de zi a şedinţei. 
                    Preşedintele acestei şedinţe este domnul consilier Vlad Dorel, care, potrivit prevederilor 
Legii 215/2001, a fost ales pe o perioada de 3 luni.
                     Preşedintele şedinţei anunţã cã sunt prezenţi  11 consilieri din totalul de 11, existenţi în 
funcţie.
                     La şedinţã participã de drept: domnul Lefter Sorin Dănuţ – primar  domnul Stanciu 
Constantin– secretar  delegat al comunei Cocora iar ca invitati participă doamna Manea Valerica- 
inspector contabil şi domnul Ghinea Ion -consilier principal impozite şi taxe în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.

                     Preşedintele de şedinţă anunţă ordinea de zi a şedintei care cuprinde urmatoarele:

                    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

                     2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013;

                     Ordinea de zi prezentată se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

                     Se trece la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi: 

                      1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

                         Supus la vot a fost aprobat cu 11 voturi pentru.             

                      2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.

                         Supus la vot a fost aprobat cu 11 voturi pentru.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,                                  p. S E C R E T A R, 
           VLAD   DOREL                                         STANCIU  CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Incheiat astazi 17.12.2013 in sedinta extraordinară a Consiliului local Cocora, convocat 
prin dispozitia primarului nr.443 din 13.12.2013, la care participa 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri in functie.



                     Participa de drept primarul si secretarul delegat al comunei iar ca invitati participă 
doamna Manea Valerica-inspector(contabil) şi domnul Ghinea Ion-consilier principal impozite şi taxe
în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                     Sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
                     Domnul  consilier Vlad Dorel- preşedintele de şedinţă deschide lucrările şedinţei şi 
înainte de a anunţa ordinea de zi invită secretarul delegat al comunei să dea citire procesului verbal al 
şedinţei anterioare din data de 12.12.2013.
                     Supus la vot procesul verbal a fost aprobat cu unaminitate de voturi.
                     Domnul consilier Vlad Dorel -preşedintele de şedinţă anunţă ordinea de zi care este 
următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
                       -proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013;
                       Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu unanimitate de voturi.      
                      Se intră ăn ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului Ghinea Ion-consilier principal 
impozite şi taxe în cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta raportul la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.
                      Se trece la discuţii  şi se dă cuvântul domnului consilier Dragosin Aurel care arată în 
cuvântul său că practic la acest proiect de hotărâre nu sunt multe lucruri de spus , faptul că impozitele 
şi taxele locale nu s-au modificat faţă de anul 2013 este un lucru benefic pentru cetăţeni dar va trebui 
să fim foarte atenţi cu încasarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014  într-un procent aproape de 
100%, pentru a putea face faţă cheltuielilor pe care le vom efectua în anul viitor.
                      Se declară de  acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.
                      Se dă cuvântul domnului consilier Ardeleanu Ion care arată în cuvântul său că, având în 
vedere faptul că nu se modifică impozitele şi taxele locale va trebui să fim foarte atenţi la modul cum 
întomim bugetul local pentru anul 2014 care trebuie să fie unul echilibrat.
                      Se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.
                      Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 şi este 
aprobat cu unanimitate de voturi.
                      Se trece la următorul punct al  ordinii de zi şi se dă cuvântul doamnei Manea Valerica-
inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta raportul privind 
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013.
                      Se trece la discuţii şi se dă cuvântul domnului consilier Toader Vasile care arată în 
cuvântul său faptul că aceste rectificări sunt 
rectificări care vin să echilibreze  bugetele locale în urma adreselor emise de Administraţia finanţelor 
publice Ialomiţa.
                      Se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.
                      Nemaifiind alte discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2013 şi 
este aprobat cu unanimitate de voturi.
   
                      Nemaifiind alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, domnul  consilier Vlad Dorel- 
presedintele de sedintă, declară închise lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

          PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                              p. SECRETAR,
                     VLAD  DOREL                               STANCIU CONSTANTIN


