
 R O M Â N I A
     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

al Primăriei comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere:
                   - prevederile Legii nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                    -prevederile  Legii nr.188/1999, republicată în anul 2004, privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare;   
                    -prevederile H.G.nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
paritare şi încheierea acordurilor colective;
                    -prevederile art.62 alin.(1), art.63 si art.267 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    -prevederile  pct.,,a’’din Anexa nr.1 la H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea 
programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
                     Examinând:
                     -expunerea de motive nr.1863/12.07.2016 a primarului comunei Cocora;
                     -raportul de avizare nr.___/_________2016  al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                     În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă RÂ R E

                    Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei 
Cocora în forma şi conţinutul prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
                    Art.2. Prevederile Regulamentului astfel aprobat vor fi însuşite şi aduse la îndeplinire de
personalul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                    Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor în cauză, Instituţiei Prefectului-
judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei. 

                          INIŢIATOR PROIECT
                                   PRIMAR, 
                        Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                    Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu  Constantin
                                       
 Nr.2
 Astăzi, 12.07.2016 



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
       PRIMAR
Nr.1863/12.07.2016

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului

de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                    Având în vedere modificările intervenite Organigrama  aparatului de specialitate al 
primarului şi a Statului de Funcţii precum şi ca urmare a alegerilor locale din iunie 2016, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Primăriei comunei Cocora ţinând cont de prevederile următoarelor acte normative:
                   - prevederile Legii nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completărole ulterioare;
                   - prevederile Legii nr.188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
                   - prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii;
                   - prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
                   - prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual  
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
                    Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative, 
primarul are la dispoziţie un aparat de specialitate pe care îl conduce.
                    Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe domenii de activitate principale 
în funcţie de specificul şi nevoile comunităţii, în condiţiile legii şi este structurat pe funcţii publice şi 
funcţii contractuale, deci este format din funcţionari publici şi personal contractual.
                    Primarul, viceprimarul şi secretarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate al 
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă denumită în continuare 
Primăria comunei şi care duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile primarului, 
soluţionând problemele curente ale colectivităţii local.
                    Funcţionarii publici, în ceea ce priveşte relaţiile de serviciu, a drepturilor şi obligaţiilor, 
a reglementărilor Statutului Funcţionarilor publici iar personalul contractual se supune legislaţiei 
muncii.
                   Primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul de specialitate, în 
condiţiile legii.
                    Primarul întocmeşte raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici şi fişa de evaluare a performanţelore profesionale  individuale ale angajaţilor 
contractuali, la termenele stabilite prin actele  normative în vigoare.
                    Relaţiile funcţionale din cadrul aparatului propriu sunt de colaborare în vederea 
realizării atribuţiilor ce revin fiecărui angajat , în scopul realizării activităţii stabilite.
                    Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

         ROMÂNIA



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1923 din 21.07.2016

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

şi Funcţionare al Primăriei comunei  Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 21.07.2016, a luat în discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei 
comunei  Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
în procesul verbal de şedinţă, 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.

              Presedinte comisie,
            BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL____________
                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    GOGAN PETRE_______________________  
                                                                                    TOADER VASILE_____________________

Emis astazi, 21.07.2016
La Cocora

                   


