
 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
      COMUNA COCORA
                PRIMAR,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2016

                       Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.44/08.01.2016 a primarului comunei;
                       -raportul nr.45/08.01.2016 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.____/____________2016 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                        -raportul de avizare nr.___/____2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, 
următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                       Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2016, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                              INIŢIATOR PROIECT,
                                       PRIMAR,
                               Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.5
Astăzi, 15.01.2016



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr. 120/15.01.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016

Incheiat astazi 15 ianuarie 2016 
                     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 Planului de accţiuni şi 
lucrări de interes local pe anul 2016, 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
       PRIMAR,
Nr.44/08.01.2016

EXPUNERE  DE  MOTIVE
PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

 CONFORM PREVEDERILOR LEGII Nr.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM
 GARANTAT, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                    Pentru rezolvarea mai multor probleme de interes local si in conformitate cu art.6 alin.
(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Cocora, 
judetul Ialomita, supune aprobarii Consiliului local, Planul de actiuni si lucrari de interes local pe 
anul 2016 care cuprinde urmatoarele:
                   -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, 
scoala,gradinita, politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc,
alei pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
                    -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de 
foc necesare incalzirii salilor de clasa, din cadrul scolii si gradinitei, primarie si camin cultural,  
astfel:
                     -taiat lemne cu drujba;
                     -spart lemne cu toporul;
                     -transport si depozitat in magazii.
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, 
parc (adunat deseuri);
                    -Colectat si selectat deseuri, transport si depozitate in locuri special amenajate;
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, a parcului 
comunal si a celorlalte spatii verzi apartinand domeniului public(greblat, adunat resturi vegetale, 
toaletat arbori si arbusti);
                     -Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei,
a caminului cultural, parcului prin plantarea de arbori si arbusti;
                     -Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, arbori si borduri, pomii drumurilor 
comunale;
                     -Curatarea maracinisurilor si resturilor vegetale  de pe izlazurile comunale;
                     -Tuns iarba si toaletat arbori la baza sportiva;
                     -Insamantat si plantat flori in parcul comunal;
                     -Intretinut spatiile verzi din comuna;
                     -Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita(varuit, vopsit);
                     -Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public.
                    In functie de solicitarile care intervin pe parcursul anului , planul de actiune si lucrari 
de interes local  poate si modificat si actualizat.
  

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN DANUT



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.45/08.01.2016

                               
RAPORT

PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
CONFORM PREVEDERILOR LEGII Nr.416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM

GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

           Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea primarului, consiliul local aproba planul de
actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014 dupa cum urmeaza:

 LUNA  IANUARIE 2016

            -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoala, 
gradinita, politie, statia de apa, posta, , dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc, alei 
pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
           -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa  din scoala, gradinita, birouri primarie, camin cultural, astfel:
             -taiat lemne cu drujba;
             -spart lemne cu toporul;
             -transport si depozitat in magazii.
            -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural si 
parc comunal(adunat ambalaje). 

LUNA  FEBRUARIE 2016

            -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoala, 
gradinita, politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc, alei 
pietonale si cai de acces persoane varstnice dependente;
            -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa  din cadrul scolilor si gradinitelor, primarie, camin cultural, 
astfel:
             -taiat lemne cu drujba;
             -spart lemne cu toporul;
             -transport si depozitat in magazii;
             -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal(adunat ambalaje);
             -Colectat si selectat deseuri populatie si depozitare in locurile special amenajate.



LUNA  MARTIE 2016

             -Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale(greblat, adunat resturi vegetale, toaletat 
arbori si arbusti, curatirea santurilor si a rigolelor de scurgete a apei pluviale);
             -Colectat si selectat deseuri populatie , depozitare in locuri special amenajate.

LUNA  APRILIE  2016

           -Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei, a 
caminului cultural, parcului comunal, prin plantarea de arbori si arbusti;
           -Varuit garduri imprejmuitoare, scoala, gradinita, primarie, arbori si borduri;
           -Varuit pomi drumuri comunale;
           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal(adunat deseuri ambalaje);
           -Colecta si selectat deseuri de la populatie, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA  MAI  2016  

           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc.(adunat deseuri, ambalaje);
           -Curatirea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale;
           -Tuns gazon baza sportiva;
           -Insamantat si plantat flori in parcul comunal;
           -colectat si selectat deseuri populatie si depozitare in locuri special amenajate.

LUNA  IUNIE 2016

           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, teren sport etc.(adunat deseuri, ambalaje, taiat iarba, greblat, cosit, tuns gazon);
           -Colectat si selectat deseuri, depozitare in locuri special amenajate;
           -Igienizarea si salubrizarea gropilor de gunoi si a zonelor adiacente.

LUNA IULIE 2016

            -Executat lucrari edilitar gospodaresti-udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri vii, 
arbusti;
            -Intretinut spatii verzi;
            -Executat lucrari de intretinere scoala si gradinita;
            -Colectat si selectat deseuri de la populatie, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA AUGUST 2016

            -Executat lucrari de intretinere la Scoala cu clasele I-VIII Cocora si Gradinita de copii 
Cocora (varuit, vopsit);
            -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
            -Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;



            -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, teren de sport(adunat deseuri, ambalaje, taiat iarba, greblat, cosit, tuns gazon). 

LUNA  SEPTEMBRIE 2016

             -Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scoala si gradinita in vederea inceperii 
noului an scolar;
             -Descarcarea si depozitarea lemnelor necesare incalzirii scolii, gradinitei, primariei si 
caminului cultural;
             -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, etc.
             -Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
             -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei.

LUNA  OCTOMBRIE 2016

              -Colectat si selectat deseuri populatie,depozitare in locuri special amenajate ;
              -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
              -Verificarea si remedierea defectiunilor la sobele cu acumulare de caldura si a cosurilor de
fum(primarie, camin cultural);
              -Executat  lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc.

LUNA  NOIEMBRIE 2016

               -Colectat si selectat deseuri populatie si depozitare in locuri special amenajate;
               -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc;
               -Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public al 
comunei;

LUNA  DECEMBRIE 2016

               -Indepartat zapada din zona institutiilor publice(primarie, scoala, gradinita, posta, 
dispensare, politie, biserica), alei pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
               -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc.;
               -Executat lucrari de intretinere a domeniului public si a cladirilor  apartinand institutiilor 
publice;
               -Actiuni diverse specifice sezonului de iarna (spart lemne, indepartarea turturilor si a 
gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice.

INTOCMIT,
Viceprimarul comunei,

GOGAN PETRE



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.159 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi

lucrări de interes local pe anul 2016

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016.
                      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 la Cocora
Astăzi 20.01.2016



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.160 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pe anul 2016

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pe anul 2016.
                      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 20.01.2016
La Cocora


