
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Nr.743/17.03.2014

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cocora
la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014

în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora
şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA

Incheiat astazi 17 martie   2014 
                     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  aprobarea 
participării 
comunei Cocora la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul 
rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna 
Cocora şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA,  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.714/17.03.2014

EXPUNERE DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cocora

la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014
în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora

şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA 

                           În cadrul activităţii pe care o desfăşoară, Primăria comunei Cocora are relaţii de colaborare şi
îndrumare cu instituţiile judeţene(prefectură, consiliul judeţean, agenţia judeţeană a finanţelor publice, direcţia generală
de asistenţă socială,  direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor,  agenţia judeţeană pentru prestaţii  sociale,  casa de
asigurări de sănătate şi multe alte instituţii).
                          Pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor care se ivesc în activitatea de zi cu zi, salariaţii
instituţiei se deplasează la Slobozia ori de câte ori este nevoie. pentru depunere de documente, instruiri şi alte probleme
în interesul serviciului.
                          La ora actuală instituţia deţine un autoturism marca Dacia Super Nova care a fost achiziţionat în urmă
cu mulţi ani  prin transfer fără plată de la DSV Ialomiţa, având în acest moment durata normată de serviciu expirată.



                          Anual se cheltuiesc sume importante pentru reparaţii întrucât se defectează foarte des.Cu cheltuielile pe
care le efectuăm pentru reparaţie aproape că ne cumpăram una nouă.
                          Având în vedere prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporalee şi necorporale şi cu normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 aprobate prin H.G. nr.909/1997
vom proceda la casarea autoturismului Dacia Super Nova. 
                          În aceste condiţii, pentru soluţionarea problemelor menţionate mai sus ne propunem în anul 2014 
achiziţionarea unui autoturim marca Dacia Logan nou prin accesarea de fonduri prin Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional(Programul Rabla), program derulat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin 
Administraţia Fondului de Mediu.
                          Pentru anul 2014, prima de casare pentru fiecare autoturism este stabilită la valoarea de 6.500 lei(primă 
de casare exprimată printr-un tichet valoric).
                          Totodată în Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional aprobat prin
Ordinul nr.1239/2013, la art.38, lit.,,m'', este stipulat faptul că în conţinutul dosarului de acceptare trebuie să fie  şi 
,,hotărârea organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program şi asigurarea contribuţiei
proprii necesare achiziţionării autovehicului nou, în original'', în cazul de faţă a Consiliului local Cocora.
                           Faţă de cele menţionate anterior, propun spre aprobarea Consiliului local proiectul de hotărâre privind
participarea comunei Cocora la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional şi asigurarea de către comuna
Cocora, în bugetul local,  a contribuţiei  necesare achiziţionării  unui autovehicul marca Dacia Logan nou, precum şi
casarea autoturismului Dacia Super Nova existent.
                                                      

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.715/17.03.2014
                   

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cocora

la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014
în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora

şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA 

                         Avand in vedere numeroasele cheltuieli efectuate cu reparatiile si procurarea de piese de schimb la 
autoturismul Dacia Super Nova,  proprietate a instituţiei noastre, fiind un autoturism achiziţionat cu mulţi ani în urmă 
prin transfer fără plată de la D.S.V. Ialomiţa, având durata normată de serviciu expirată, în baza prevederilor Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active  corporale şi necorporale si a normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.15/1994 aprobate prin H.G. nr.909/1997, vom proceda la casarea acestuia. 
                          Ţinand cont de necesitatea existentei unui autoturism pentru deplasarile in interes de serviciu la 
institutiile judetene cu care avem relatii de colaborare si indrumare, propun adoptarea unei hotarari care sa ne permita 
achizitionarea unui autoturism nou prin accesarea de fonduri prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
naţional(Programul Rabla), program derulat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia 
Fondului de Mediu.
                            Prima de casare pentru un autoturim în anul 2014 a fost stabilită la valoarea de 6.500 lei care este 
exprimată printr-un tichet valoric.
                            Pe lângă această sumă trebuie asigurată contribuţia proprie necesară achiziţionării autoturismului nou.
                            De aceea am prevăzut în bugetul local pe anul 2014 şi în lista de investiţii, suma de 50.000 lei necesară
pentru acoperirea diferenţei valorice a autoturismului.
                            În consecinţă, propunem spre aprobarea Consiliului local Cocora, a proiectului de hotărâre privind 
participarea comunei Cocora la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional şi asigurarea prin bugetul local 
a contribuţiei necesare achiziţionării unui autoturism nou, precum şi casarea autoturimului Dacia Super Nova existent.
             

INSPECTOR(CONTABIL),
Manea Valerica



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.776 din 19.03.2014

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cocora

la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014
în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora

şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.03.2014, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea participării 
comunei Cocora la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014, în vederea 
achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora şi casarea autovehicului DACIA SUPER 
NOVA. 
 
                      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 astăzi, 19.03.2014
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.756 din 18.03.2014

A V I Z



la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cocora
la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 2014

în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program de către comuna Cocora
şi casarea autovehiculului DACIA SUPER NOVA 

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.03.2014 discuţie,proiectul de hotarare privind 
aprobarea participării comunei Cocora la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional''-programul rabla 
2014, în vederea achiziţionării unui  autovehicul prin acest program de către comuna Cocora şi casarea autovehicului 
DACIA SUPER NOVA. 

                      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, 19.03.2014
La Cocora


