
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA
        PRIMAR

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu
rezultate deosebite  la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale

din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                    Având în vedere:
                    -prevederile art.5 alin.(3) şi (4) şi art.20, lit.,,i" din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                   Examinând:
                    -expunerea de motive nr.1248/02.06.2015  a primarului comunei Cocora privind 
aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate 
bune la învăţătură la sfârşitul anul şcolar 2014/2015; 
                    - adresa nr. 751/02.06.2015 prin care Şcoala Gimnazială Cocora solicită alocarea sumei 
de  2.000 lei pentru premierea elevilor merituoşi în anul şcolar 2014/ 2015;
                    - raportul de avizare nr.___/__________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                     - raportul de avizare nr.____/________2015 al comisiei pentru învăţămînt, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport; 
                     În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (4) lit. “a“, alin. (6) lit.”a” pct. (1) şi ale art. 45 alin.
(2) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                     Art. 1. Se alocă suma de 2.000 de lei pentru acordarea de premii şi menţiuni la sfârşitul 
anului şcolar 2014/2015, elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură din cadrul  Şcolii Gimnaziale 
din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                    Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate, compartimentului contabilitate,  Şcolii Gimnaziale 
Cocora şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                         INIŢIATOR PROIECT, 
                                    PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                               Secretar,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.29
Astăzi,02.06.2015



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1249/02.06.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de 

cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului
şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 02 iunie 2015
                     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 fondurilor necesare 
achiziţionării de cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la 
sfârşitul anului şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna 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.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1332 din 05.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de 

cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului
şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 05.06.2015, a luat in discutie, proiectul 
de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de cărţi pentru acordarea de 
premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2014/2015 din cadrul 
Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      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 05.06.2015
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1280 din 03.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de 

cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului
şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 03.06., a luat in 
discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de cărţi pentru 
acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 
2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU_______________________
                                                                               VLAD DOREL___________________________

Emis astazi 03.06.2015
La Cocora



COMUNA COCORA
JUDETUL IALOMITA
         PRIMAR 
Nr.1248/02.06.2015

E X P U N E R E   D E   M O T I V E
la proiectul de hotarare privind privind aprobarea fondurilor necesare achiziţionării de 

cărţi pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură la sfârşitul anului
şcolar 2014/2015 din cadrul Şcolii Gimnaziale din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                  Anul şcolar 2014/2015 se apropie de sfârşit.
                              Aşa cum se obişnuieşte de fiecare dată la sfârşit de an şcolar se trage linie şi se 
stabilesc rezultatele la învăţătură a fiecărui elev.
                              Elevii cu rezultatele cele mai bune la învăţătură sunt recompensaţi cu premii 
stabilite în ordinea mediilor generale obţinute.
                               Prin adresa nr.751 din 02.06.2015, Şcoala Gimnazială Cocora solicită alocarea 
sumei de 2.000 lei pentru achiziţionarea de cărţi tocmai pentru premierea acestor elevi cu rezultate 
foarte bune la învăţătură.
                               Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru achiziţionarea de cărţi pentru premierea elevilor 
de la Şcoala Gimnazială Cocora cu rezultatele cele mai bune la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 
2014/2015.

PRIMAR,
LEFTER SORIN  DANUT


