
        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR   

 
                                                                                                                                         

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile art.49 alin.(8)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
                        -prevederile Hotărârii consiliului local nr.9 din 30.03.2017 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2017.
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.1773/06.06.2017  a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul  nr.1777/06.06.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        -avizul nr.___/___________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.                
                        În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b’’, alin.(4) lit.,,a’’ si art.45 alin.(2) litera ,,a’’ din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune consiliului local Cocora spre adoptare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                Art.1.Se aprobă transferul sumei de 10.000 lei din secţiunea de funcţionare în secţiunea 
de dezvoltare.
               Art.2.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2017 conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.3.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
              Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Ialomiţa, Instituţiei Prefectului  Judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi 
va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor comunei Cocora prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul 
propriu al instituţiei.

                             INIŢIATOR PROIECT,
                                      PRIMAR,
                            Ing.Lefter Sorin -Dănuţ                   
                                                                                                                       A V I Z A T,
                                                                                                                 Secretar al comunei,
                                                                                                                 Stanciu  Constantin

Nr.16                                                                                                     
Astazi,06.06.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1778/06.06.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea de

funcţionare în secţiunea de dezvoltare 

Incheiat astazi 06  iunie 2017 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea 
de funcţionare în secţiunea de dezvoltare, la sediul institutiei, in vederea consultarii acestuia de 
catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
     PRIMAR
Nr.1773/06.06.2017

EXPUNERE  DE   MOTIVE
privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare în

secţiunea de dezvoltate

                            
                              Potrivit art.49 alin.(8) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice localepot să prevadă şi să 
aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au 
asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor  secţiunii de funcţionare.
                              În aceste condiţii prin proiectul de hotărâre prezentat ne propunem să aprobăm 
tansferul dumei de 10.000 lei din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare, sumă 
necesară aprovizionării unor pompe  pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă al comunei.
                              Aceste pompe nu au fost prevăzute în Lista iniţială de investiţii pe anul 2017 
aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2017, motiv pentru care propun spre aprobarea 
consiliului local şi modificarea acesteia.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

 

                              



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.1833 din 09.06.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea de

funcţionare în secţiunea de dezvoltare

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 09.06.2017 a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare..
                      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__________________________
                                                                                   NECULA VALENTIN_________________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astăzi, 09.06.2017
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 asocierii comunei Cocora cu judeţul Ialomiţa şi 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

Primarul comunei Cocora,judetul Ialomita;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.1902/19.06.2017 a primarului comunei Cocora;
- adresa nr.3622/29.03.2017 a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- raportul nr.1903/19.06.2017 al compartimentului impozite şi taxe locale din cadrul

aparatului de specialitate al primarului;
- raportul de avizare nr.___din_______2017, al comisiei pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
             -  raportul de avizare nr.___din______2017, al comisiei  juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             În conformitate cu:
             -   prevederile art.11-14 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
             -    prevederile  art.5 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru
al unităţilor administrativ-teritoriale;

- prevederile Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.13 din Legea nr.195/2006, legea cadru a descentralizării;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
             -     prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice.
            În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.,,a'' şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit.,,f'' din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
propune consiliului local spre aprobare, următorul,

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :

Art.1  Se aprobă asocierea comunei Cocora cu Judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-
teritoriale  din judeţ în  vederea constituirii  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  Ialomiţa,
prescurtat ADI Ialomiţa, persoană juridică română, fără scop patrimonial, de drept privat şi de
utilitate publică, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu.

Art.2  Se aprobă Actul constitutiv al ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr.1 la
prezenta hotărâre şi Statutul ADI Ialomiţa, în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
            Art.3  Se aprobă participarea Consiliului Local Cocora la constituirea patrimoniului iniţial
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa precum şi la cuantumul anual al cotizaţiei



de membru , ale căror valori sunt prevăzute la art.12 alin.(1) punctele 1 şi 2 din Statutul ADI
Ialomiţa, respectiv 1.000 lei şi 1,5 lei/locuitor/an.
            Art.4  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa funcţionează ca subiect de drept
fiscal, fiind titulară a codului de înregistrare fiscală şi a contului deschis la Trezoreria Slobozia.
            Art.5 Se împuternicesc domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei Cocora, născut la
data de 11.06.1966 în mun.Slobozia, domiciliat în comuna Cocora, str.Gladiolelor, nr.6, judeţul
Ialomiţa,  posesor  al  CI  seria  SZ,  nr.277809,  eliberată  de  SPCLEP  Slobozia,  la  data  de
15.07.2010,  în  lipsa  primarului,  domnul  Andrei  Corneliu-Constantin,  supleantul  primarului,
născut la data de 02.12.1979 în mun.Slobozia, domiciliat în comuna Cocora, str.Magnoliei, nr.22,
judeţul Ialomiţa, posesor la CI seria SZ, nr.354243, eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de
14.02.2013, să semneze  în numele şi pe seama Consiliului Local Cocora, Actul constitutiv şi
Statutul  ADI Ialomiţa  anexate  la  prezenta  hotărâre,  precum şi  să  reprezinte  Consiliul  Local
Cocora în Adunarea generală a ADI Ialomiţa.
             Art.6  Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată ADI Ialomiţa, precum şi compartimentelor şi
instituţiilor  interesate  şi  va  fi  adusă la  cunoştinţă  publică  prin afişare,  prin grija  secretarului
comunei Cocora.

                                    Initiator proiect,
                                           PRIMAR,
                       Ing. LEFTER SORIN -DĂNUŢ

Avizat pentru legalitate,
   Secretar al comunei

                                                                                                        STANCIU CONSTANTIN

Nr.17
Astăzi, 19.06.2017

     



          ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMIȚA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR
Nr.1902/19.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea asocierii comunei Cocora cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-
teritoriale din județ în vederea  constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

                  Având în vedere că din studiile efectuate la nivelul unităților administrativ teritoriale
rezultă  cu  claritate  că  pentru  buna  funcționare  a  acestora  sunt  necesare  investiții  integrate
importante în infrastructura localităților, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare
ale acestora și că procesul de regionalizare reprezintă un element esențial în vederea atingerii
obiectivelor  ambițioase  de  investiții,  ne  exprimăm  dorința  de  a  coopera  și  a  ne  asocia  în
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2000 privind administrația publică locală, republicată și
ale Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în cadrul Asociației de
Dezvoltare  Intercomunitară  Ialomița,  denumită  pe  scurt  ADI  Ialomița,  în  scopul  dezvoltării
durabile a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe
acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și
prin furnizarea în comun a unor servicii publice, în ședința Adunării Generale s-a adoptat Statutul
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

 Scopul asociației  este dezvoltarea durabilă  a unităților  administrativ  teritoriale  care o
alcătuiesc  și  a  întregii zone  limitrofe  acestora,  prin  realizarea  în  comun  a  unor  proiecte  de
dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.  

ADI  Ialomița  este  constituită  în  scopul  cooperării  în  domeniul  administrației  publice
locale, în vederea  realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes județean sau zonal,
care  să  determine  o  dezvoltare  durabilă  a  unităților  administrativ  teritoriale  membre,  cu
respectarea  şi  protejarea  mediului  pentru  şi  în  folosul  cetăţenilor,  în  vederea  implementării
Strategiei  de dezvoltare  a  judeţului  Ialomiţa  și  a  strategiilor  de  dezvoltare  locală,  precum și
pentru a realiza furnizarea în comun, în sistem de cooperare, a unor servicii publice sau pentru
realizarea unor activități de interes comun.

Pentru realizarea scopului propus, ADI Ialomița reprezintă voința membrilor fondatori de
a pune în comun voluntar, în mod activ, constructiv și permanent și fără un drept individual de
restituire, contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă.

Membrii fondatori declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociației este
legat  de  interesul  general  al  locuitorilor  din  Județul  Ialomița,  pentru  îmbunătățirea  calității
serviciilor  prestate  către  aceștia,  de  creșterea  capacității  de  atragere  a  fondurilor  externe
nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile și integrate a unităților
administrativ teritoriale, precum și de creare a unui Program de Dezvoltare Județeană care să
funcționeze pe principii de eficiență și transparență și să asigure finanțarea obiectivelor de interes
județean.

Primar,
LEFTER SORIN-DĂNUŢ



              ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMIȚA
 COMUNEI  COCORA
Nr.1903/19.06.2017

R A P O R T 
privind aprobarea asocierii comunei Cocora cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-
teritoriale din județ în vederea  constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

În conformitate cu :
-prevederile  art.  11-14  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  cu

modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru

al unităților administrativ-teritoriale
-prevederile  Legii  nr.  273/2006,  a  finanțelor  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
-prevederile art. 13 din Legea nr. 195/2006, legea cadru a descentralizării;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată cu modificările și completările ulterioare,
Propun :

             Asocierea comunei Cocora cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale
din județ în vederea constituirii  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  Ialomița,  prescurtat
ADI Ialomița,  persoană juridică română,  fără scop patrimonial,  de drept privat  și  de utilitate
publică, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu.
             Actul constitutiv al ADI Ialomița , și Statutul ADI Ialomița.
             Participarea comunei Cocora la constituirea patrimoniului inițial  al  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, precum și la cuantumul anual al cotizaţiei de membru, ale
căror valori sunt prevăzute la art. 12 alin. (1) punctele 1 și 2 din Statutul ADI Ialomița, respectiv
de 1.000 de lei și 1,5 lei/locuitor/an.

CONSILIER  ITL,
GHINEA  ION

               



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1904/19.06.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind asocierea comunei Cocora cu judeţul Ialomiţa 

şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa

Incheiat astazi 19 iunie 2017
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am 
procedat azi data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind asocierea comunei 
Cocora cu judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa,  la sediul institutiei, in vederea consultarii 
acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la 
sediul institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1930 din 21.06.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cocora cu 

judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 21.06.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea asocierii comunei Cocora cu judeţul Ialomiţa şi unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa.
                      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, 21.06.2017
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriuluişi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1931 din 21.06.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cocora cu 

judeţul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 21.06.2017, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea aprobarea asocierii comunei Cocora cu judeţul Ialomiţa şi unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomnitară 
Ialomiţa.
                      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, 21.06.2017
La Cocora


	P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
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