
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului  anilor precedenţi 

                            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1), lit. ,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                           -expunerea de motive nr.44/04.01.2017 a primarul comunei Cocora;
                           -raportul nr.20/04.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.___din _________2016 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                             Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 192.972,26  lei, reprezentând excedentului 
anilor precedenţi ai Sursei A, - ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare.
                             Art.2.Se aprobă utilizarea sumei de 114.935,68  lei reprezentând execedentul 
anilor precedenţi ai Sursei E, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
                             Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.4.Prezenta hotărâre 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.1
Astăzi, 04.01.2017



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,
Nr.44/04.01.2017

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi

                                   În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' si ,,c'' din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, execedentul
anual al  bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni , după 
efectuarea regularizărilor , se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în baza 
hotărârilor autorităţilor deliberative după cum urmează:
                                  - ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
                                  -pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite  din decalajele între
veniturile şi cheltuielilor secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare ăn anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În ce priveşte instituţia  noastră la Sursa A avem ca excedent al anilor 
precedenţi suma de 192.972,26 lei sumă pe care propun să  utilizăm ca sursă de finanţare a 
secţiunii de dezvoltare.
                                  La sursa E avem ca excedent  al anilor precedenţi suma de 114.935,68 lei, 
sumă pe care propun să o utilizăm pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.60 din 09.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului 

anilor precedenţi

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 09.01.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind utilizarea excedentului anilor precedenţi.
                      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______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                             

                                      

Emis astazi, 09.01.2017
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 acoperirea definitivă din execedentul bugetului local

a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016

                               Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                               Având în vedere:
                               -prevederile  pct.5.13.3., lit.,,b’’, 10.4.2.lit.,,e'' din Normele  metodologice 
privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr.2890 din 21 decembrie 2016.
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.45/04.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                                -raportul nr.42/04.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.____/__________2015 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                                În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune
Consiliului local spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T ĂR Â R E

                                Art.1.Se aprobă acoperirea definitivă  din excedentul anilor precedenţi  a 
deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016 în sumă de 373.362,40 lei.
                                Art.2.Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 
primarul comunei Cocora şi compartimentul contabilitate, care va fi comunicată prin grija 
secretarului  comunei.

                                    INIŢIATOR PROIECT,
                                          PRIMAR,
                                    Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                        Secretarul comunei,
                                                                                                                        Stanciu  Constantin

Nr.2
Astazi, 04.01.2017 



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,
Nr.45/04.01.2017

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor 

precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016

                                   În conformitate cu  prevederile pct.5.13.3, lit.,,b'' şi 10.4.2., lit.,,e'' din 
Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobare prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2890 din 21 decembrie 2016 în situaţia în care secţiunea de 
funcţionare sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficiţ, consiliiile locale au obligaţia de a 
aproba prin hotărâre a  consiliului  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de funcţionare sau dezvoltare, după caz până la data de 9 nianuarie 2017 inclusiv.
                                   În baza hotărârii consiliului local, Trezoreria înregistrează operaţiunea de 
acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective pe bază de notă contabilă.
                                    Având în vedere cele menţionate mai sus propun ca deficitul secţiunii de 
dezvoltare a sursei A în sumă de 373.362,40 lei să fie acoperit definitiv din excedentul anilor 
precedenţi.
                                   
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.61 din 09.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul

anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 09.01.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de 
dezvoltare pentru anul 2016.
                      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______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                             

                                      

Emis astazi, 09.01.2017
La Cocora



            ROMÂNIA
   JUDEŢUL IALOMIŢA
     COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29 din 15.12.2016 

privind stabilirea impozitelor  şi taxelor locale pe anul 2017

                    Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                    Având în vedere : 
                    -prevederile Titlului IX din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;
                    - prevederile art.30  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                    -prevederile Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală; 
                    -prevederile Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative;
                    -prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare;
                    -adresa nr.18.329/27.12.2016 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa:
                    Examinând:
                    -expunerea de motive nr.73/09.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                    -referatul nr.74/09.01.2017 întocmit de secretarul comunei;
                    -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;
                     -raportul de avizare nr.____/_____2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia mediului, tineret şi sport.
                     În temeiul art.36, alin.(4) lit.,,c", coroborat cu  art.45 alin.(2) lit.c) 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 modifică Hotărârea consiliului local nr.29 din 15.12.2016 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
                      Art.2.Primarul comunei Cocora prin aparatul propriu de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei prin 
afişare la sediul primăriei şi în alte locuri publice, prin grija secretarului comunei.

                                  INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin

Nr.3
Astăzi, 09.01.2017



 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
      COMUNA COCORA
                PRIMAR,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2017

                       Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.82/10.01.2017 a primarului comunei;
                       -raportul nr.83/10.01.2017 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.____/____________2017 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                        -raportul de avizare nr.___/____2017 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, 
următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                       Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2017, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                              INIŢIATOR PROIECT,
                                       PRIMAR,
                               Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin

Nr.4
Astăzi, 10.01.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
       PRIMAR,
Nr.82/10.01.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

 CONFORM PREVEDERILOR LEGII Nr.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM
 GARANTAT, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                    Pentru rezolvarea mai multor probleme de interes local si in conformitate cu art.6 alin.
(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Cocora, 
judetul Ialomita, supune aprobarii Consiliului local, Planul de actiuni si lucrari de interes local pe 
anul 2017 care cuprinde urmatoarele:
                   -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, 
scoala,gradinita, politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc,
alei pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
                    -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de 
foc necesare incalzirii salilor de clasa, din cadrul scolii si gradinitei, primarie si camin cultural,  
astfel:
                     -taiat lemne cu drujba;
                     -spart lemne cu toporul;
                     -transport si depozitat in magazii.
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, 
parc (adunat deseuri);
                    -Colectat si selectat ambalaje, transport si depozitate in locuri special amenajate;
                    -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, a parcului 
comunal si a celorlalte spatii verzi apartinand domeniului public(greblat, adunat resturi vegetale, 
toaletat arbori si arbusti);
                     -Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei,
a caminului cultural, parcului prin plantarea de arbori si arbusti;
                     -Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, arbori si borduri, pomii drumurilor 
comunale;
                     -Curatarea maracinisurilor si resturilor vegetale  de pe izlazurile comunale;
                     -Tuns iarba si toaletat arbori la baza sportiva;
                     -Insamantat si plantat flori in parcul comunal;
                     -Intretinut spatiile verzi din comuna;
                     -Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita(varuit, vopsit);
                     -Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public.
                    In functie de solicitarile care intervin pe parcursul anului , planul de actiune si lucrari 
de interes local  poate si modificat si actualizat.
  

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN DANUŢ



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
Nr.83/10.01.2017

                               
RAPORT

PRIVIND PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
CONFORM PREVEDERILOR LEGII Nr.416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM

GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

           Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea primarului, consiliul local aproba planul de
actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 dupa cum urmeaza:

 LUNA  IANUARIE 2017

            -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoala, 
gradinita, politie, statia de apa, posta, , dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc, alei 
pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
           -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa  din scoala, gradinita, birouri primarie, camin cultural, astfel:
             -taiat lemne cu drujba;
             -spart lemne cu toporul;
             -transport si depozitat in magazii.
            

LUNA  FEBRUARIE 2017

            -Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoala, 
gradinita, politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserica, teren sport, parc, alei 
pietonale si cai de acces persoane varstnice dependente;
            -Executat lucrari edilitar-gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa  din cadrul scolilor si gradinitelor, primarie, camin cultural, 
astfel:
             -taiat lemne cu drujba;
             -spart lemne cu toporul;
             -transport si depozitat in magazii;
             -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal.
             -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locurile special 
amenajate.

LUNA  MARTIE 2017

             -Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale(greblat, adunat resturi vegetale, toaletat 
arbori si arbusti, curatirea santurilor si a rigolelor de scurgete a apei pluviale);
             -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public , depozitare in locuri special 
amenajate.



LUNA  APRILIE  2017

           -Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei, a 
caminului cultural, parcului comunal, prin plantarea de arbori si arbusti;
           -Varuit garduri imprejmuitoare, scoala, gradinita, primarie, arbori si borduri;
           -Varuit pomi drumuri comunale;
           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal;
           -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA  MAI  2017  

           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal ;
           -Curatirea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale şi transportarea lor în 
locuri special amenajate:
           -Tuns gazon baza sportiva;
           -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA  IUNIE 2017

           -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, teren sport etc.(adunat deseuri, ambalaje, taiat iarba, greblat, cosit, tuns gazon);
           -Colectat si selectat deseuri, depozitare in locuri special amenajate;
           -Igienizarea si salubrizarea platformei de gunoi si a zonelor adiacente.

LUNA IULIE 2017

            -Executat lucrari edilitar gospodaresti-udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri vii, 
arbusti;
            -Intretinut spatii verzi din localitate;
            -Executat lucrari de intretinere scoala si gradinita;
            -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate.

LUNA AUGUST 2017

            -Executat lucrari de intretinere la Scoala Gimnazială  Cocora si Gradinita de copii Cocora 
(varuit, vopsit);
            -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
            -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special amenajate;
            -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, teren de sport(adunat deseuri, ambalaje, taiat iarba, greblat, cosit, tuns gazon). 



LUNA  SEPTEMBRIE 2017

             -Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scoala si gradinita in vederea inceperii 
noului an scolar;
             -Descarcarea si depozitarea lemnelor necesare incalzirii scolii, gradinitei, primariei si 
caminului cultural;
             -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal, etc.
             -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special 
amenajate;
             -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei.

LUNA  OCTOMBRIE 2017

              -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special 
amenajate ;
              -Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
              -Verificarea si remedierea defectiunilor la sobele cu acumulare de caldura si a cosurilor de
fum(primarie, camin cultural);
              -Executat  lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc.

LUNA  NOIEMBRIE 2017

               -Colectat si selectat ambalaje de pe domeniul public, depozitare in locuri special 
amenajate;
               -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc;
               -Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public al 
comunei;

LUNA  DECEMBRIE 2017

               -Indepartat zapada din zona institutiilor publice(primarie, scoala, gradinita, posta, 
dispensare, politie, biserica), alei pietonale, cai de acces persoane varstnice dependente;
               -Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, zona camin cultural, 
parc comunal etc.;
               -Executat lucrari de intretinere a domeniului public si a cladirilor  apartinand institutiilor 
publice;
               -Actiuni diverse specifice sezonului de iarna (spart lemne, indepartarea turturilor si a 
gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice.

INTOCMIT,
Viceprimarul comunei,

ANDREI CORNELIU CONSTANTIN



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.148 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi

lucrări de interes local pe anul 2017

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017 a luat în  
discuţie,proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 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, republicată, 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,
             BADEA DUMITRU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL__________
                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis la Cocora
Astăzi, 19.01.2017



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.151 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pe anul 2017

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pe anul 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________________
                                                                               VLAD  DOREL_____________________
                                                                               MIREA  ION_________________________

Emis la Cocora
Astăzi, 19.01.2017



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2017

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:
                -prevederile art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare;
                -prevederile art.13 lit.,,a'' dinLegea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
                -prevederile art.6 din Metodologia de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007;
                -expunerea de motive nr.94/13.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                -raportul nr.95/13.01.2017 al viceprimarului comunei;
                -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.
                 In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.8 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, vu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului locale spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                 
                  Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora 
pentru anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu '' al judeţului Ialomiţa şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului delegat al comunei Cocora.

                                        INIŢIATOR PROIECT,
                                                PRIMAR
                                         Ing.Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.5
Astăzi, 13.01.2017



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E
privind aprobarea  numarului si a cuantumului burselor de ajutor social acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială  Cocora

pentru anul 2017

                       Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                       Avand in vedere:
                       -prevederile art.1  la  art.4, art.11 la art.13 din Anexa la Ordinul Ministrului 
Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
                       -prevederile art.105 alin.(2) lit.,,d'' din Legea nr.1/2011-Legea Educaatiei Nationale;
                       Examinand:
                       -adresa nr.47/16.01.2017 emisă de conducerea Şcolii Gimnaziale Cocora;
                       -expunerea de motive nr.115/17.01.2017 a primarului comunei Cocora;
                       -raportul nr.116/17.01.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.___/_______2017 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico financiare, protectia mediului si turism;
                       -raportul de avizare nr.___/____________2017 al comisiei pentru invatamant, 
sanatate si familie, activitati social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                       In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.1 si 2 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 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 aproba acordarea unui numar de 20 burse de ajutor social, elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pe anul 2017.
                              Art.2.Se aproba cuantumul  lunar al unei burse de ajutor social in suma de 50 
lei.
                              Art.3.Primarul si compartimentul contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
                              Art.4.Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.

                 INIŢIATOR  PROIECT,
                              PRIMAR,
                  Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.6
Astazi, 17.01.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR,
Nr.115/17.01.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor
de ajutor social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la

Scoala Gimnazială Cocora pentru anul 2017

                   Potrivit prevederilor art.1 la 4  din Anexa la Ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului nr.5576/2011-privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, precu si a art.105 alin.(2) lit.,,d'' din legea 
nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale, numarul si cuantumul burselor de ajutor social acordate 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat se aproba anual prin hotarare de consiliu local.
                    In urma consultarii cu conducerea Scolii Gimnaziale Cocora, analizand numarul de 
burse acordate in anul 2016 precum si a cuantumului lunar al unei burse, pentru anul 2017 
propunem spre acordare un numar de 20 de burse sociale.
                    De asemeni propunem un cuantum de 50  lei lunar pentru fiecare bursa sociala.
                    Avand in vedere cele prezentate propun consiliului local spre dezbatere in vederea 
aprobarii a proiectului de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor de ajutor 
social acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora pe 
anul 2017 in forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

                    



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.116/17.01.2017

R A PO R T
privind stabilirea numarului si a cuantumului burselor de ajutor  social acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat de la Scoala Gimnazială Cocora

pentru anul 2017

                            Potrivit prevederilor art.3 alin.(1)  la  (4) din Ordinul nr.5576/2011 al Ministrului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, bursele  acordate elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat se acorda din bugetul local al unitatii administrativ teritoriale de care apartin 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
                            Aceste burse se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie numarul
si cuantumul acestora stabilindu-se anual prin hotararea consiliului local.
                            Avand in vedere criteriile de acordare a burselor de ajutor social, tinand cont de 
numarul de burse acordate in anul 2016 si anume 20  si de cuantumul lunar de 30 lei, examinand si 
proiectul de buget pe anul 2017 ne-am propus ca in anul 2017 să acordăm  un numar de 20 burse 
de ajutor social in cuantum lunar de 50  lei, ceea ce reprezinta un efort financiar pe total an de 
12.000 lei.
                             

INSPECTOR(CONTABIL),
MANEA  VALERICA



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.146 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor
de ajutor social acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la

Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social, acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora pentru  anul 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________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________  

Emis astazi, 19.01.2017
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.152 din 19.01.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de

ajutor social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la 
Şcoala Gimnazială Cocora pentru anul 2017

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.01.2017, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor 
social, acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de la Şcoala Gimnazială Cocora 
pentru  anul 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU___________________
                                                                               TOADER VASILE__________________
                                                                               VLAD DOREL_____________________
                                                                               MIREA ION________________________

Emis astazi, 19.01.2017
La Cocora


