
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.736/13.03.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de

gospodărire a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 13 martie 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 Regulamentului de gospodărire a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  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.789/14.03.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

prin Programul PNDL

Incheiat astazi 14 martie 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 instrumentarea proiectului şi aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa", prin Programul PNDL  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.864/15.03.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora,

judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

Incheiat astazi 15 martie 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 instrumentarea proiectului şi aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie  ,,Reabilitare drumuri comunale în 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL   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

        


