
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                                    
COMUNA COCORA
      PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea aderarii Comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de

Asociaţia ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''

             Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             - Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare
             - Ghidul Solicitantului Măsura 19-Sub-Măsura 19.1 pentru participarea la Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 axa LEADER prin care comunele şi oraşele mici sunt încurajate să 
colaboreze în scopul dezvoltării economice locale.
             Examinînd:
              -raportul nr.928 din 27.04.2015 al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului 
privind participarea comunei Cocora în proiectul la teritoriul LEADER Grupul de Acţiune Locală
Balaciu-Căzăneşti-Reviga;
               -raportul de avizare nr.____/__________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
               -raportul de avizare nr.____/__________2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
               În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.,,e", alin.(7) lit.,,c'' din Legea 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

                Art.1.Se aprobă aderarea  comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de
Asociaţia ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''.
                Art.2.În conformitate cu ghidul aplicantului Autoritatea  Publică Locală nu va adera la un alt 
parteneriat ce va implementa  o Strategie de Dezvoltare Locală(SDL) cu finanţare prin PNDR 2014-
2020.
                 Art.3.Calitatea de membru al asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Balaciu-Căzăneşti-Reviga
va fi prevăzută în Actul Constitutiv.
                 Art.4.Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale Cocora în cadrul Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'''este primarul  localităţii Cocora sau 
împuternicitul acestuia desemnat pe baza unui mandat de reprezentare aprobat prin dispoziţie.
                 Art.5.Unitatea Administrativ Teritorială Cocora  va cotiza către Asociaţia Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'' cu o suma reprezentând 1,5 lei/ 
locuitor/an).
                 Art.6.Obligaţiile financiare rezultate din aderarea  prevăzută la art.1 se suportă din bugetul 
local al comunei Cocora.
                 Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Cocora.
                 Art.8.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.
              
                     INIŢIATOR PROIECT,                                                Avizat pentru legalitate,
                               PRIMAR,                                                                  Secretarul comunei,
                  Ing. Lefter Sorin-Dănuţ                                                          Stanciu Constantin

Nr.22
Astăzi 27.04.2015



        
         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.929/27.04.2015

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cocora la teritoriul LEADER

constituit sub denumirea de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală 
,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''

Încheiat astăzi  27 aprilie 2015

                     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 aderări comunei Cocora la teritoriul LEADER 
constituit sub denumirea de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu- 
Căzăneşti-Reviga'', 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
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1024 din 06.05.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea aderării comunei Cocora la teritoriul LEADER

constituit sub denumirea de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală
,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 06.05.2015, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind aprobarea aderării comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de 
Asociaţia ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''.
                      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 astazi  06.05.2015
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1042 din 06.05.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea aderării comunei Cocora la teritoriul LEADER

constituit sub denumirea de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală
,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 06.05.2015 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  aprobarea aderării comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea 
de Asociaţia ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga''.
                      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, 06.05.2015
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr. 928 din 27.04.2015

R E F E R A T
 privind aderarea comunei Cocora  la teritoriul LEADER  constituit sub denumirea de

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală,, Balaciu-Căzăneşti-Reviga''

     

Având în vedere prevederile PNDR 2014-2020, este necesară aprobarea parteneriatului  pentru 
asigurarea coerenţei strategice, al omogenităţii teritoriului şi al parteneriatului public privat,  în vederea
implementării programului LEADER .

 Este necesară, în programarea PNDR 2014-2020,  constituirea unui nou instrument de 
dezvoltare rurală pentru promovarea de jos în sus a iniţiativelor şi activităţilor de dezvoltare de către 
comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local.

       Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'' va avea drept 
scop sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din teritoriul LEADER constituit în acord cu 
principiile LEADER.

  Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga'' îşi propune 
identificarea si finanţarea  acţiunilor de valorificare a resurselor locale şi de promovare a specificităţii 
locale, pentru a menţine caracterul inovator al abordării LEADER, având în vedere experienţa  
dobândită în perioada de implementare a PNDR 2007-2013. 

           U.A.T. comuna Cocora consideră necesară şi oportună aderarea la teritoriul LEADER   
Asociatia Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu- Căzăneşti-Reviga''  ce se va constitui 
într-un parteneriat  privat-public,   format din diferiţi actori privaţi şi publici reprezentativi, care vor fi 
definiţi în liniile directoare naţionale.

          Faţă de cele de mai sus , propun Consiliului local Cocora spre dezbatere în vederea aprobării, 
aderarea comunei Cocora la teritoriul LEADER constituit sub denumirea de Asociaţia Grupul de 
Acţiune Locală Ialomiţa Centrală ,,Balaciu-Căzăneşti-Reviga" conform proiectului de hotărâre.

       INSPECTOR, 
                                                                   Vlad  Vasilica


