
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013

privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie
,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                   Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                   Avînd în vedere:
                  .-Strategia de Dezvoltare a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                   -prevederile Ghidului Solicitantului pe măsura 322, PNDR-Grupuri de Acţiune Locală;
                   -prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;
                   Examinând:
                   -expunerea de motive nr.3118/14.11.2013  al primarului comunei Cocora ;
                   -raportul de avizare nr.___/________2013 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                   -raportul de avizare nr.____/__________2013 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                    In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c", alin.4 lit.,,d'', ,,e'',  ,,f'', coroborat cu art.45 alin.(1)  
dinLegea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                   Articol unic. Articolul 2 din H.C.L. nr.29/22.08.2013 se modifică şi se completează după 
cum urmează:
                      Consiliul local Cocora este de acord ca în momentul în care proiectul de investiţie
,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' devine eligibil şi primeşte 
finanţare din fonduri europene, să includă în bugetele pentru perioada de realizare a investiţiei, sumele 
alocate din fondurile europene pentru investiţie  şi se angajează să suporte din bugetul local cheltuielile
neeligibile ale proiectului de investiţie conform anexei la prezenta hotărâre.
                   

                    
                    INIŢIATOR PROIECT,
                               PRIMAR,
                   Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                                            p.Secretarul comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.34
Astăzi, 14.11.2013



                                                                        Anexă la Proiectul de Hotărâre nr.34/14.11.2013

SITUAŢIA CHELTUIELILOR
rezultate din proiectul de investiţie,, Modernizare infrastructură

rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

Nr.
crt.

S P  E C I F I C A T I I      V A L O A R E
            - RON -

V A L O A R E
-EURO-

1. Cheltuieli eligibile care se vo 
suporta din fonduri europene

177.537,00 39.950,00

2. Cheltuieli neeligibile care se vor 
suporta din bugetul local

872.480,00 196.328,00

TOTAL  CHELTUIELI        1.050.017,00              236.278,00

                                             PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                             

                                                                                                                   A V I Z A T ,
                                                                                                             p.Secretarul comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin
                                  


