
 ROMÂNIA
          JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA  COCORA

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei,  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" 

 din comuna Cocora, Judeţul Ialomiţa pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei

              Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
               Având în vedere: 
              -prevederile art.3, alin.(3) din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase  recunoscute din România, republicată,
ale H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, republicată; 
              -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017 privind adoptarea bugetului local 
pe anul 2017;
               Examinând:
                -solicitarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor-Protopopiatul Slobozia privind acordarea  
unui ajutor financiar Parohiei ,,Sf.Ier. Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa nr.572/2017, 
înregistrată la Primăria Cocora sub nr.469/2017;
                -expunerea de motive nr.1268/2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -referatul nr.1199/2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
                -raportul de avizare nr.____/_______2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.____/________2017 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.,,c" respectiv art. 45, alin.(2), 
lit.,,a'' din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

PRO IECT  DE HOTĂRÂRE :

                  Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Cocora- Capitolul 67.02- 
,,Cultură, recreere şi religie", a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa,  pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei.
                  Art.2.-În termen de maximum 180 de zile de la data primirii sprijinului financiar, 
conducerea unităţii de cult menţionată la art.1, va prezenta compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, deconturi justificative privind modul 
de utilizare a sumei alocate cu respectarea condiţiilor impuse de art.15  din H.G. nr.1470/2002 pentru
aplicare prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată.
                  Art.3.-Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului financiar-contabil, unităţii de 
cult beneficiară a sprijinului financiar în vederea aducerii la îndeplinire,  Instituţiei Prefectului-
Judeţul Ialomiţa în vederea exercitării 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.13
Astăzi,14.04.2017



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.1268/14.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 Parohiei
 ,,Sf.Ier.Nicolae'' din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru finalizarea lucrărilor de

construcţie a clopotniţei

                   Supunem analizei şi aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre promovat în urma 
solicitării Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi al referatului de specialitate al compartimentului 
financiar-contabil înregistrat sub nr.1199/2017.
                   Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor a solicitat în numele parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din 
comuna Cocora, alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a clopotniţei.
                   Suma ce urmează a fi alocată este prevăzută la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi 
religie'', urmând ca lăcaşul de cult susmenţionat să prezinte deconturi justificative în maximum 180 
de zile de la data primirii sprijinului financiar.
                   Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi legale:
                   -art.3, alin.3 din O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile ce cult aparţinând cultelor religioase din România, republicată;
                   -H.G. nr.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, republicată;
                   -H.C.L. nr.12/30.03.2017 privind adoptarea bugetului local pe anul 2017;
                   -art.36 alin.(2), lit.,,d'' coroborat cu alin.6, lit.,,c'' din Legea nr.2115/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin-Dănuţ



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.1199/07.04.2017

R E F E R A T
privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei Parohiei,,Sf.Ier.Nicolae''

din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei

                 Având în vedere solicitarea venită din partea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor- 
Protopopiatului Slobozia nr.572/2017 cât şi a Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa, cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a 
clopotniţei, propun emiterea unei hotărâri de consiliu cu privire la alocarea din bugetul local a sumei 
de 25.000 lei  Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei.
                  Suma este prevăzută în bugetul local- capitolul 67.02. ,, Cultură, recreere şi religie'', 
aprobat prin H.C.L. nr.12 din 30.03.2017.

Intocmit,
Inspector(contabil),

Manea Valerica

ROMÂNIA



JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1312 din 20.04.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea

lucrărilor de construcţie a clopotniţei

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 20.04.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei, Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae'' din 
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a clopotniţei.
                      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,
   ANDREI CORNELIU- CONSTANTIN

                                                                                                                 Membri,

                                                                                    MIREA  ION_____________________
                                                                                    PETCU VICTORIA________________
                                                                                    VLAD DOREL____________________
                                                                                    NECULA VALENTIN ______________

Emis astăzi, 20.04.2017
La Cocora

ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1313 din 20.04.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei
Parohiei ,,Sf.Ier.Nicolae" din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru finalizarea

lucrărilor de construcţie a clopotniţei

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.04.2017, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind  alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei Parohiei 
,,Sf.Ier.Nicolae"din comuna Cocora, judeţul Ialomiţa pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a 
clopotniţei.
                      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,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL______________________
                                                                               MIREA  ION_______________________ 

                                                                  
Emis astazi, 20.04.2017
La Cocora



     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 achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă 

şi/sau  reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2017

             Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa,
             Având în vedere:
             -     prevederile art.I alin.(2) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative;
             -prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
             Examinând:

- expunerea de motive  nr.1279/18.04.2017 a primarului comunei Cocora;
- referatul de specialitate nr.1280/18.04.2017 al Compartimentului Juridic ;
- raportul de avizare nr.____/________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare nr._______/___________2017 al comisiei juridice şi de disciplină, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În temeiul art.36 alin.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.,,b'' 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  achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi /sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 
2017.
               Art.2.Se imputerniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei, pentru semnarea 
contractului şi achiziţionarea  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau reprezentare în 
litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2017.
               Art.3.Hotărârea Consiliului local nr.9 din 22 februarie 2017 se revocă.
               Art.4.Prezenta hotarare  va fi comunicată  Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora, Compartimentului 
Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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.14
Astăzi,18.04.2017
                                                                               



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR
Nr.1279/18.04.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă
şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în

anul 2017
  

                          Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative,,Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, 
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţi naţionale, companiile naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în 
structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot achiziţiona servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare".Totodată, alin.(2) al aceluiaşi articol  
prevede faptul că în situaţii temeinic justificate în care activităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), nu 
se pot asigura de către personalul de specialitate angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliului local, în acest caz.
                          De asemenea, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Primarul, 
respectiv  preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului 
judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale 
autorităţii administraţiei publice locale respective, în justiţie".
                          Personalul propriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu poate 
asigura consultanţa juridică, asistenţa şi/sau reprezentarea de către Primăria Cocora trebuie să 
beneficieze în raport cu volumul şi complexitatea dosarelor aflate în diferite stadii, pe rolul 
instanţelor judecătoreşti.Lipsa de consultanţă juridică, asistenţa şi/sau reprezentarea de care  
Primăria comunei Cocora trebuie să beneficieze poate avea un impact negativ şi consecinţe 
financiare grave.
                         Această situaţie care necesită contractarea unor servicii juridice de consultanţă şi 
reprezentare în faţa instanţelor de judecată este generată de dosare de o dimensiune amplă cu un 
probatoriu complex.
                          Totodată pentru o mai bună gestionare a derulării etapelor procedurale şi procesuale 
a litigiilor, este necesară încheierea unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare 
juridică a unităţii administrativ-teritoriale Cocora.
                            Faţă de aceste aspecte, considerăm că este îndeplinită condiţia legii ca situaţiile în 
care se solicită contractarea de servicii juridice să fie temeinic justificate şi propun Consiliului local 
aprobarea Proiectului de Hotărâre privind încheierea unui contract de asistenţă juridică de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local Cocora sau 
comunei Cocora în anul 2017.

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin Dănuţ



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.1280/18.04.2017

R E F E R A T
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare în

litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în anul 2017

  

                          În conformitate cu  prevederile art.1 alin.(1) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative,,Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice 
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţi naţionale, companiile 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile 
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot 
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare".
                           Raportat la  alin.(2) al aceluiaşi articol  prevede faptul că ,, În situaţii temeinic 
justificate în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare 
autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), nu se pot asigura de către personalul de 
specialitate angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, 
numai cu aprobarea:
                           lit.b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului general al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale."
                          Reţinând că:  în temeiul art.21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Primarul, respectiv  
preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă 
durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un 
avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţii 
administraţiei publice locale respective, în justiţie".
                          Luînd în considerare dimensiunea şi complexitatea activităţii juridice de consultanţă,
de asistenţă, de reprezentare în instanţă şi de ănstrumentare dosare, de avizare şi/sau  de întocmire a 
actelor administrative şi a contractelor comerciale  precum şi alte activităţi specifice care cad în 
sarcina juridicului.
                            Referitor la cele  prezentate şi pentru buna desfăşurare a activităţii juridice, 
considerăm necesar şi oportun achiziţionarea în condiţiile Legii nr.98/2016 a serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau comuna 
Cocora în anul 2017, supunând atenţiei proiectului de hotărâre întocmit în acest sens.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA



CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1314 din 20.04.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de

asistenţă şi/sau reprezentare în litigiile juridice ale  consiliului local sau comunei Cocora,
judeţul Ialomiţa în anul 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 20.04.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau 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 completşrile 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,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                    NECULA VALENTIN______________
                                             

                                 

    

Emis astăzi, 20.04.2017
La Cocora



            ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriuluişi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1315 din 20.04.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de

asistenţă şi /sau reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local  sau comunei Cocora,
judeţul Ialomiţa în anul 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 20.04.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 
reprezentare în litigiile juridice ale consiliului local sau  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa  în anul 
2017.
                      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,
             BADEA  DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   BANCIU RĂDEL-GEORGEL___________
                                                                                   CÎRJAN SAVU________________________
                                                                                   NECULA VALENTIN_________________
                                                                                   TOADER VASILE_____________________  

Emis astăzi, 20.04.2017
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul IV  al anului financiar 2016

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.1282/18.04.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.1269/14.04.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/__.04.2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre
aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 793.474,11  lei, la cheltuieli 504.686,62 lei, cu un 
excedent de 288.787,49 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 28.781,40 lei, la cheltuieli 8.846,04 lei, cu un excedent 
de 19.935,36 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.15
Astăzi, 18.04.2017



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.1282/18.04.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I

al anului financiar 2017

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare pe 
care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul finantarii 
diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea principiului  
autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului I al anului 2017 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 
credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative,
executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la Directia Generala a Finantelor Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobarea consiliului local a prezentului 
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul I al anului financiar 2017, pe surse de finanţare,
astfel:
                   - la sursa A: -  la venituri 793.474,11 lei, la cheltuieli 504.686,62 lei, cu un excedent de 
288.787,49 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                   - la sursa E: - la venituri 28.781,40 lei, la cheltuieli 8.846,04 lei, cu un excedent de 
19.935,36 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1316 din 20.04.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul I al anului financiar 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.04.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I  al anului financiar 2017.
                      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,
     ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN___________________  

Emis astazi, 20.04.2017
La Cocora


