
  ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA COCORA
                PRIMAR

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                            Având în vedere:
                            -prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393 privind Statutul aleşilor locali;
                            -prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare;
                            - prevederile O.G.nr.35/2002/ pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale;
                            -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, cu modificările şi completările ulterioare;
                            -prevederile art.36 alin.(2) lit.a si alin.3,lit.a  din Legea nr.215/2001 ;
                            -raportul de avizare nr.____/_________.2016 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                            În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,a'' şi alin.(3) lit.,,a'', coroborat cu  art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind admnistraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
propune Consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,  

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E:

                      Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliul local al comunei
Cocora, judeţul Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      Art.2.Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului local nr.7 din 19.07.2012, se abrogă.  
                      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
delegat al comunei.

                                   INIŢIATOR  PROIECT,
                                                PRIMAR,
                                   Ing. Lefter Sorin-Dănuţ
                                                  

                                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin

Nr.1
Astăzi, 11.07.2016



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1922 din 21.07.2016

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului local Cocora

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 21.07.2016, a luat în discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local Cocora.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţa, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
            BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    GOGAN PETRE______________________    
                                                                                    TOADER VASILE____________________

Emis astăzi, 21.07.2016
La Cocora


