
     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 încheierii unui protocol între Consiliul Local Cocora şi

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa cu privire la organizarea 
programului de tabără,, Tabăra de vară- Jocuri de vacanţă"

             Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             -     adresa Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomiţa înregistrată sub.nr.1373 din 
11.05.2016;
             Examinând:

- expunerea de motive  nr.1455/19.05.2016 a primarului comunei Cocora;
- raportul de avizare nr._______/___________2016 al comisiei pentru agricultură, 

activităţi economico financiare, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare nr._____/________2016  al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 

familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
             În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,d’’, coroborat cu alin.(6) lit.,,a’’, pct.1, 5 si 6, respectiv art.45 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 aprobă  încheierea unui protocol între Consiliul Local Cocora şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Ialomiţa, cu privire la organizarea programului de tabără,,Tabăra
de vară-Jocuri de vacanţă".
               Art.2.Protocolul prevăzut la art.1, constituie anexa la  prezenta hotărâre, care face parte 
integrantă din aceasta.
               Art.3.Se imputerniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei pentru semnarea 
protocolului şi a tuturor actelor ce decurg din implementarea acestuia.
               Art.4.Prezenta hotarare  va fi comunicată Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomiţa şi 
va fi adusă la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.

                                INIŢIATOR  PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                Ing.Lefter Sorin-Dănuţ
                            
                                 
                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.20
Astăzi, 19.05.2016



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.1455/19.05.2016

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul
local Cocoraşi Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Ialomiţa, cu privire la 

organizarea programului de tabără,,Tabara de vară-Jocuri de vacanţă"

                            Programul ,,Tabara de vară-Jocuri de vacanţă''  este iniţiat de Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret şi îşi propune organizarea acestuia în cadrul Centrului de agrement 
PAVILIOANE Amara.
                             Pentru implementarea acestui program este necesar încheierea unui protocol între
Consiliul local Cocora şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa prin care părţile îşi 
asumă o serie de obligaţii, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Ialomiţa, revenindu-i obligaţia
de a organiza , coordona, evalua şi monitoriza activităţile extraşcolare desfăşurate în cadrul 
Centrului de agrement Pavilioane Amara iar Consiliul local Cocora se obligă să identifice un 
număr de 20 elevi de la Şcoala Gimnazială Cocora cu rezultate deosebite la învăţătură pentru a 
participa la această tabără de vară, de asemeni de a asigura finanţarea costurilor de transport, 
cazare, masă a acestora pe întreaga perioadă.
                           Costul unei zi de tabără este de 64 lei/zi x 6 zile = 384 lei/cazare şi masă/persoană.
                            Având în vedere că în protocol sun prevăzute 20 persoane rezultă un cost total de 
7680 lei/sejur.
                            Consider că această acţiune constituie un stimulent acordat unor elevi ai şcolii 
noastre care au în acest an rezultate la purtare şi învăţătură.
                            În consecinţă propun Consiliului local spre dezbatere şi aprobare a proiectului de 
hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Danut



            ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1464 din 20.05.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea încheierii unui protocol între

Consiliul local Cocora şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa
cu privire la organizarea programului de tabără,,Tabăra de vară-Jocuri de vacanţă"

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 20.05.2016, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul local Cocora şi Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa cu privire la organizarea programului ,,Tabăra de 
vară-Jocuri de vacanţă"
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate în procesul verbal de sedinţă, 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,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astăzi, 20.05.2016
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învatamânt, sănătate şi familie
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1465 din 20.05.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind  aprobarea încheierii unui protocol între 

Consiliul local Cocora şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa
cu privire la organizarea programului de tabără,,Tabăra de vară-Jocuri de vacanţă"

 

                      Comisia pentru învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 20.05.2016, a luat
în discuţie, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul local 
Cocora şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomiţa cu privire la organizarea 
programului de tabără ,,Tabăra de vară-Jocuri de vacanţă"
                      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.

              Preşedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION__________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL___________
                                                                               BADEA  DUMITRU___________________
                                                                               VLAD DOREL_______________________

Emis astăzi, 20.05.2016
La Cocora.


