
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.3120/11.11.2016

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea lucrărilor

de construcţie a clopotniţei

Încheiat astăzi 14 aprilie 2017 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei de 
25.000 lei Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a clopotniţei, la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către 
cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

  



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1283/18.04.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul I al anului financiar 2017

Incheiat astazi 18 aprilie 2017 
                     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 execuţiei bugetare pe 
trimestrul I  al anului financiar 2017 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.

  SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.1281/18.04.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau

comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2017

 

Încheiat astazi, 18.04. 2017
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi 
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,în anul 2017,  la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia 
de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin


