
ROMANIA
  JUDETUL  IALOMITA                                                            
  COMUNA COCORA
            PRIMAR

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E
privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la  locul de 
munca, pentru cadrele didactice  din invatamantul preuniversitar de stat de la 

Scoala gimnazială Cocora, pentru  luna mai 2015

Primarul comunei Cocora , judetul Ialomita .
Avand in vedere :

            -prevederile art.105 alin.(2) lit.,,f'' din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
            -prevederile art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2/2011 ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului;
            -prevederile art.2 alin.(1) lit.,,b'' din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar; 
             -prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice.
            Examinând:

- expunerea de motive nr.1273/03.06.2015,  a primarului comunei Cocora;
            -raportul nr.1274/03.06.2015, al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului;

- raportul de avizare  nr.___/________2015  al comisiei pentru agricultura activitati 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
            - raportul de avizare  nr.___/______2015 al comisiei pentru invatamant, activitati social-
culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport. 

In temeiul  art 36 alin 6 litera „a” pct 1 si lit. „b” si art 45 alin (1)  din Legea nr 215/2001
privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, propune
spre aprobare Consiliului loical Cocora următorul,

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

Art.1. Se aproba decontarea sumelor reprezentînd cheltuieli de deplasare , la si de la locul de 
munca ,pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de la Scoala gimnazială Cocora , 
cheltuieli aferente lunii mai 2015 , in cuantumul si pentru persoanele cuprinse in anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2.Compartimentul  contabilitate va aduce la indeplinire prezenta hotarare .
            Art.3.Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului  Judetului  Ialomita  pentru
exercitarea controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica prin  grija secretarului delegat
al comunei.
         INITIATOR PROIECT,
                  PRIMAR,
        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

     
                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                             Secretarul comunei,
                                                                                                            Stanciu Constantin

Nr.30                    
Astazi, 03.06.2015



COMUNA COCORA
JUDETUL IALOMITA
         PRIMAR 
Nr.1273/03.06.2015

E X P U N E R E   D E   M O T I V E
la proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii sumelor reprezentand
cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca , pentru cadrele didactice,

de la Scoala gimnazială Cocora pentru luna mai 2015

Primarul comunei Cocora , judetul Ialomita , propun Consiliului local Cocora adoptarea 
proiectului de hotarare privind decontarea sumelor reprezentand cheltuieli de deplasare la si de la 
locul de munca , pentru cadrele didactice de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna mai 2015.

Avand in vedere importanta procesului de invatamant si faptul ca o buna parte a cadrelor 
didactice sunt navetiste consider ca este important ca aceste drepturi prevazute de lege sa le acordam 
dascalilor .

In  drept actul normativ aplicabil in acest domeniu  este  Legea nr 1/2011  a educatiei 
nationale ,  Legea nr 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 
bugetar si Legea nr 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului  platit din fonduri 
publice .

Prin acordarea acestui drept se urmareste mentinerea cadrelor didactice titulare la nivelul 
unitatilor de invatamant din  localitate asigurandu-se astfel o pregătire corespunzatoare a elevilor 
care frecventeaza cursurile scolii.

PRIMAR,
LEFTER SORIN  DANUT



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1275/03.06.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea decontarii sumelor reprezentând cheltuieli
de deplasare  la si de la locul de munca, pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar
de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna mai 2015

Incheiat astazi 03  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 decontarii sumelor 
reprezentând cheltuieli de deplasare la si de la locul de muncă, pentru cadrele didictice din 
învatamântul preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna mai  2015, 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
COMUNA  COCORA
Nr.1274/03.06.2015                                                                                                       
                                      

R A P O R T
privind decontarea sumelor reprezentînd cheltuieli de deplasare la si de la locul de
muncă pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de stat de la Scoala

gimnazială Cocora pentru luna mai 2015

                           In conformitate art.105 alin.(2) lit.,,f'' din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi a 
prevederilor art.1 şi 2 din Instrucţiunile nr.2/2011 ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, cheltuielile de deplasare ale cadrelor didactice  din învăţământul preuniversitar de stat, 
la şi de la locul de muncă, se aprobă lunar de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale respectiv consiliile locale.
                           Urmare celor prezentate şi în baza solicitărilor cadrelor didactice de la Scoala 
gimnazială Cocora, propun spre aprobare Consiliului local Cocora cheltuielile de deplasare ale 
acestora aferente lunii mai 2015, în sumă de 504,00  lei, după cum urmează: 

   

Total suma pentru decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii mai  2015   = 504,00  lei

                                                            

               
INSPECTOR(CONTABIL),

MANEA  VALERICA

ROMANIA

Nr.
crt.

Numele  si  prenumele  cadrului
didactic

    Profesia Suma solicitată pentru
luna mai 2015

1 BELI  VIORICA Profesor 199,00
2 MARCHIDAN SILVIU Profesor 305,00

TOTAL 504,00



JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1333 din 05.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli de

deplasare la şi de la locul de muncă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
de stat de la Scoala gimnazială Cocora, pentru luna mai  2015

                      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 
hotarare privind aprobarea decontării sumelor reprezentând cheltuieli de deplasare la şi de la locul 
de muncă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala gimnazială 
Cocora, pentru luna mai  2015.
                      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.1299 din 03.06.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii sumelor reperezentand

cheltuieli de deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele didactice din invatamantul
preuniversitar de stat de la Scoala gimnazială Cocora pentru luna mai 2015

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 03.06.2015, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor reprezentand cheltuieli 
de deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele  didactice din invatamantul preuniversitar de 
stat de la Scoala gimnazială Cocora pentru luna mai 2015.
                      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 prezentată.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL____________
                                                                               BADEA  DUMITRU____________________
                                                                               VLAD DOREL________________________

Emis astazi, 03.06.2015
La Cocora


