
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.43/04.01.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind acoperirea definitivă din excedentul

anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016

Incheiat astazi 04.ianuarie 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 acoperirea definitivă din excedentul 
anilor precedenţi  a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 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



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.41/04.01.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind utilizarea excedentului

anilor precedenţi

Incheiat astazi 04.ianuarie 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 utilizarea excedentului anilor 
precedenţi,  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



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.75/09.01.2017

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local

nr.29 din 15.12.2016 privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

Incheiat astazi 09 ianuarie 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.29/15.12.2016 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 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



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.84/10.01.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017

Incheiat astazi 10 ianuarie 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 Planului de acţiuni şi lucrări
de interes local pe anul 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



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.101/13.01.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea Planului de analiză
şi acorerire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, pentru anul 2017

Incheiat astazi 13 ianuarie 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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 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



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.131/17.01.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului

burselor de ajutor social acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de 
la Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2017

Incheiat astazi 17  ianuarie 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 numărului şi a cuantumului 
burselor de ajutor social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala 
Gimnazială Cocora pentru anul 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


