
ROMANIA                                                                                                                   
JUDETUL IALOMIŢA 
COMUNA  COCORA    
            PRIMAR                                                                     
                                                                                           
                                                                        

PROIECT  DE  HOTARARE
privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.7/28.01.2016  referitoare la reglementarea acordării

ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                   Primarul   Comunei Cocora, judeţul  Ialomiţa,
                   Având în vedere: 
                    - prevederile  art.4, pct.B, lit.,,a''  din O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi 
aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
                    - prevederile art.46 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    Examinând:
                    -adresa nr.4815 din 05.04.2016 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa 
referitoare la exercitarea controlului de legalitate a actelor administrative adoptate de Consiliul local
Cocora;

                    -referatul nr.1009/07.04.2016 al secretarului comunei Cocora;
                     - raportul de avizare nr.___/_________2016 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                     În temeiul art.36 alin.(6) lit. ,,a'' pct.2, art. 45 alin.(1), art.115 alin.1 lit. ,,b'' 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 revocă Hotărârea consiliului local nr.7/28.01.2016 referitoare la reglementarea 
acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare.

        Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

        

                        INIŢIATOR PROIECT,
                                 PRIMAR,
                        Ing.Lefter Sorin- Dănuţ

                                               Avizat pentru legalitate,
                   SECRETARUL COMUNEI,

               Stanciu Constantin

Nr.17
Astăzi, 07.04.2016



   ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.1009/07.04.2016

REFERAT
privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.7/28.01.2016 referitoare la reglementarea

acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                          Prin adresa nr.4815 din 05.04.2016 ,  Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa, ne
aduce la cunoştinţă că în urma exercitării controlului de legalitate privind Hotărârile consiliului local
nr.3-7 adoptate în şedinţa ordinară din 28.01.2016, în ce priveşte Hotărârea consiliului local nr.7
privind  reglementarea  acordării  ajutoarelor  de  urgenţă  şi  ajutoarelor  de  înmormântare,  au  fost
costatate  aspecte  de  nelegalitate  în  ce  priveşte  acordarea  de  sprijin  financiar  unor  categorii  de
beneficiari aşa cum au fost menţionaţi în hotărâre.
                           Aşa cum se menţionează în adresă majoritatea  punctelor din anexa la hotărâre prin
care s-au stabilit anumite sume nu sunt de competenţa consiliului local, ele fiind aprobate prin lege.
                           Având în vedere cele menţionate propun Consiliului local Cocora spre aprobare,
revocarea Hotărârii consiliului local nr.7 din 28.01.2016.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

                           
                             

        

   



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1125/18.04.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.7/28.01.2016,

referitoare la reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială, intrunita in sedinta legal constituita in data de 18.04.2016,  a luat  in discutie, 
proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.7/28.01.2016 referitoare la 
reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare.
                      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,
             DRAGOSIN AUREL

                                                                                                                      Membri,
                                                                               
                                                                                   CÎRJAN  SAVU_____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   ANDREI CORNELIU
                                                                                    CONSTANTIN_________________________

Emis astazi, 18.04.2016
La Cocora


	

