
         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR    
                                                                                                                                         

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind adoptarea bugetului local pe anul 2017

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
                        -prevederile art.19 alin.(1) lit.,,a’’ şi art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale;
                        - prevederile H.C.J. Ialomiţa nr.33/2017  privind  aprobarea repartizarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017;
                        -adresele nr.1322/01.02.2017, 1948/22.02.2017, 2045/27.02.2017, emise de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
                         -adresa nr.2939/15.03.2017 emisă de Consiliul Judeţean Ialomiţa.
                        Examinând :
                        -expunerea de motive nr.550/27.02.2017  a primarului comunei Cocora ;
                        -raportul  nr.568/27.02.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
                        -avizul nr.___/___________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.
                        -avizul nr.___/_________2017  al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -avizul 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.,,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 aproba bugetul local al comunei Cocora pentru anul 2017- sursa A, stabilindu-se 
la venituri  un plan anual de 3.013.230 lei, şi la cheltuieli  de 3.206.202 lei, defalcat pe surse de 
venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi alineate, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în 
sumă de 192.972 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi,  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
               Art.2.Se aprobă bugetul  activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 
2017- sursa E,  stabilindu-se  la venituri un plan anual de 71.000  lei şi la cheltuieli  de 185.435 lei, 
defalcat pe surse de venituri iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, diferenţa 
dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 114.435 lei reprezintă excedentul anilor precedenţi, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.3.Se aprobă Lista de investiţii pentru anul 2017 conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.4.Primarul şi inspectorul( contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
                             INIŢIATOR PROIECT,
                                      PRIMAR,
                            Ing.Lefter Sorin -Dănuţ                   
                                                                                                                       A V I Z A T,
                                                                                                                 Secretar al comunei,
                                                                                                                 Stanciu  Constantin
Nr.9                                                                                                      
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R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

PRIMAR

          
    Nr.569/27.02.2017

A N U N Ţ

                Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în admninistraţia publică locală 
şi în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, supunem atenţiei dumneavoastră, urmatorul proiect de hotărâre care 
urmează a fi supus aprobării Consiliului local al comunei Cocora:

               -Proiectul bugetului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa pe anul 2017- iniţiator : ing. 
Lefter Sorin Danut-primarul comunei.

                Locuitorii unităţii administrativ teritoriale Cocora  pot formula în scris propuneri, sugestii, 
opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sau pot depune contestaţii 
privind proiectul de buget al comunei Cocora, la sediul Primăriei din comuna Cocora, strada 
Principală nr.116, cel târziu până la data de 20.03.2017, orele 16,30.
                 În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.
                 Afişat  la data de 27.02.2017.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

           



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
     PRIMAR
Nr.550/27.02.2017

EXPUNERE  DE   MOTIVE
privind adoptarea bugetului local pe anul 2017

                             Prin Legea nr.6/16.02.2017, publicată în Monitorul Oficial nr.127/17.02.2017, a 
fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2017.
                              Potrivit art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, veniturile bugetelor locale se constituie din:
                              1.-venituri proprii, formate din:impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
                              2.-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
                              3.-subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
                              4.-donaţii şi sponsorizări;
                              5.-sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori, în contul plăţilor 
efectuate şi prefinanţări.
                             La pct.(3) al aceluiaşi articol, este prevazut că ,,fundamentarea, dimensionarea şi 
repartizarea  cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe 
acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea  în vederea funcţionării
lor  şi în interesul colectivităţilor locale respective'' iar la pct.(4) se menţionează că,, fundamentarea 
şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de 
încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza''.
                             În baza  sumelor aprobate prin Deciziile nr.1/2017, nr.2/2017 şi nr.3/2017 a şefului
Administraţiei Judeţene a  Finantelor Publice Ialomita, reprezentând sume defalcate din TVA  pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate  pentru comuna noastră, la care se adaugă  şi prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ 
teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017  rezultă  
urmatoarea situaţie:
                           A.-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor  -  1.324,95 mii lei
din care pentru:
                            1-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - 820 mii lei.
                               a) salarii sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, 
precum şi contribuţii aferente acestora - 749 mii lei
                               b) cheltuieli  prevăzute de art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 - 71 mii lei;
                            2)-sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016-hotărâri judecătoreşti 
- 1,95 mii lei.
                             3)-drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţii lunare   - 454 mii lei;
                             4)-finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri - 23 mii lei.
                            5)-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar- tichete sociale - 23 mii lei.
                            6)-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integrării în învăţământul de 
masă C.E.S. - 3 mii lei.



                        B.-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 389 mii lei;
                        C.-Sume defalcate din cota de 18% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale  - 289 mii lei;
                        D.-Sume din cota de 41,75% din impozitul pe venit estimată a se încasa - 355  mii lei;
                        Ţinând cont de prevederile alin.(3) la alin.(7) ale art.39 din legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

                               ,,Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale
                               (3)Pe baza veniturilor proprii şi asumelor repartizate potrivit alin.(2), ordonatorii 
principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, definitivează proiectul bugetului local , care se publică in presa locală sau se 
afişează la sediul unitatii administrativ-teritoriale.Locuitorii unităţii administrativ teritoriale pot 
depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile  de la data publicării sau afişării 
acestuia.
                               (4)In termen de 5 zile  de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 
prevăzut la alin.(3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi 
de contestaţiile depuse de cetăţeni, este supus autoritătilor deliberative de catre ordonatorii 
principaali de credite.         
                              (5)Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii 
spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin.(4), se pronunţa asupra contestaţiilor şi adoptă 
proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate,
dupa caz şi pe anexe.
                              (6)Proiectele de buget prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de autorităţile 
deliberative în termen de maximum 45 zile de la data publicării legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
                              (7)În cazul în care unitatile deliberative nu aprobă bugetele locale în termenul 
prevăzut de alin.(6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote , 
respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile până 
la aprobarea acestora de către autorităţile deliberative.În această situaţie, din bugetele locale se pot 
efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate''.
                               Principalele prevederi ale bugetului local al comunei Cocora pe anul 2017 sunt 
prezentate în anexă.
                               În urma dezbaterii publice şi ţinând seama şi de  propunerile cetăţenilor, supun 
spre dezbatere în vederea adoptării, bugetul local pe anul 2017.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.984 din 22.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2017

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi 
turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 22.03.2017 a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2017.
                      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 VALENTUN_________________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________ 

Emis astăzi, 22.03.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.985 din 22.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2017

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 22.03.2017,  a luat discuţie proiectul 
de hotărâre privind  adoptarea bugetului local pe anul 2017.
                      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,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 22.03.2017
La Cocora



             ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.986 din 22.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local

pe anul 2017

                      Comisia pentru învăţămînt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
protecţia copilului, tineret şi sport,  intrunita in sedinta legal constituita in data de 22.03.2017, a luat 
în discuţie proiectul de hotarare privind   adoptarea bugetului local pe anul 2017.
                      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, 22.03.2017
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 instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul PNDL

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,g'' 
,,realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv 
biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre";
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.787/14.03.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.788/14.03.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -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.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 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 aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  
proiectului de investiţie ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL.
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei Cocora să 
reprezinte solicitantul în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

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

Nr.10
Astăzi,14.03.2017



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.787/14.03.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora
judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

                   Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modiificările şi 
completările ulterioare, stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe 
legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi 
luarea măsurilor necesare conformăriii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 
integrare europeană, în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate 
cetăţenilor.În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.,,d'' din Legea nr.215/2001, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile 
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.
                 Privitor la modul de finanţare al investiţiei, menţionez  că documentaţia tehnico-
economică se propune a se finanţa prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală care se derulează
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform O.U.G. 
nr.28/2013.
                În conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G. nr.28/2013,modificată şi completată de 
OUG nr.103/2013, OUG nr.30/2014, OUG nr.58/2014 respectiv OUG nr.6/2017,  obiectivele de 
investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele 
domenii specifice:
   a)-realizare/extindere/reablitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare 
a apei;
   b)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate;
   c)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale precum şi alte unităţi de 
învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;
   d)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă;
   e)-construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în 
conformitate  
   cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
    comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
   f)-realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
   g)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  unor obiective culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
   h)-realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
   i)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după
caz;
   j)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;
  k)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;



   l)-construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice 
locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local;
 m)-construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu 
prioritate în mediul rural.
            Proiectul de investiţie propus se incadrează în prevederile art.7 lit.,,g" din OUG nr.28/2013
            Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de 
hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţie ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
programul PNDL.

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.788/14.03.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului ,,Realizare cămin cultural în comuna
Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi studiul de fezabilitate întocmit în vederea realizării 
obiectivului de investiţii,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa",  am 
constatat următoarele:.
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
nr.28/2013.
        Aşa cum reiese din Documentaţia prezentată, si analizînd devizul general, situaţia 
indicatorilor se prezinţă astfel:
Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   1.454,181 mii lei  /  323,151  mii euro
Valoare totală fără TVA            1.222,001 mii lei  /  271,556  mii euro
Valoare C+M cu TVA inclus     1.362,656 mii lei  /  302,813  mii euro
Valoare C+M fără TVA              1.145,089 mii lei  /  254,464  mii euro

           Concluzii:Apreciez că obiectivul de investiţii,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa'', se încadrează în prevederile ar.7 alin.(1) lit.,,g" din O.U.G. nr.28/2013  şi poate 
fi supus spre dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri  de către Consiliul local Cocora.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.879 din 16.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor

tehnico-economici ai proiectului ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.03.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului,,Realizare cămin cultural  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL.
                      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, 16.03.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.880 din 16.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la proiectul ,,Realizare cămin cultural
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 16.03.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la proiectul ,,Realizare cămin cultural în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL.
                      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,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 16.03.2017
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 instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'', prin Programul

PNDL

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul,,Modernizarea satului 
românesc" şi Norme  metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, art.7 alin.,,e'' 
,,construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor"
                         - prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b'', ,,c'' , alin.(4) lit.,,d'', şi alin.(6) lit.,,a'', pct 13  din
Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.
                          Examinând:
                          -expunerea de motive  nr.862/15.03.2017 a primarului comunei Cocora;
                          -raportul nr.863/15.03.2017 al compartimentului de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind necesitatea aprobării instrumentării proiectului.
                          -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.45 alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 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 aprobă instrumentarea precum şi necesitatea şi oportunitatea  
proiectului de investiţie ,,Reabilitare  drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
Programul PNDL, L- 1,895 Km.
                           Art.2.-Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico -economici ai 
proiectului ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.3.Se împuterniceşte domnul Lefter Sorin-Dănuţ, primarul comunei Cocora să 
reprezinte solicitantul în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
                           Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Lefter Sorin- Dănuţ, primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                            INIŢIATOR PROIECT,
                                    PRIMAR,
                            Ing. Lefter Sorin- Dănuţ
                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin 
Nr.11
Astăzi,15.03.2017
        
     



 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.862/15.03.2017

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţie,,Reabilitarea drumuri comunale în comuna Cocora
judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

                   Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modiificările şi 
completările ulterioare, stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe 
legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi 
luarea măsurilor necesare conformăriii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de 
integrare europeană, în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate 
cetăţenilor.În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.,,d'' din Legea nr.215/2001, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile 
tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.
                 Privitor la modul de finanţare al investiţiei, menţionez  că documentaţia tehnico-
economică se propune a se finanţa prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală care se derulează
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform O.U.G. 
nr.28/2013.
                În conformitate cu prevederile art.7 din O.U.G. nr.28/2013,modificată şi completată de 
OUG nr.103/2013, OUG nr.30/2014, OUG nr.58/2014 respectiv OUG nr.6/2017,  obiectivele de 
investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele 
domenii specifice:
   a)-realizare/extindere/reablitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare 
a apei;
   b)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a 
apelor uzate;
   c)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale precum şi alte unităţi de 
învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;
   d)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor 
afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi 
centre medicale de permanenţă;
   e)-construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în 
conformitate  
   cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
    comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
   f)-realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
   g)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  unor obiective culturale de interes local, 
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
   h)-realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
   i)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după
caz;
   j)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;
  k)-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;



   l)-construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice 
locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local;
 m)-construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu 
prioritate în mediul rural.
            Proiectul de investiţie propus se incadrează în prevederile art.7 lit.,,e" din OUG nr.28/2013
            Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de 
hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' prin 
programul PNDL.

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ



JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.863/15.03.2017

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna
Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL

       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale  în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa", str.Gladiolelor, 
str.Magnoliei şi str.Narciselor am constatat următoarele:.
      Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului.Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
nr.28/2013.
        Aşa cum reiese din Documentaţia prezentată, si analizînd devizul general, situaţia 
indicatorilor se prezinţă astfel:

           Studiul de fezabilitate:
Sinteză indicatori economici:
Valoare totală cu TVA inclus   1.347.798,222 lei  / 298.562,394 euro
Valoare totală fără TVA            1.086.934,050 lei  / 244.254,843 euro
Valoare C+M cu TVA inclus     1.289.942,142 lei  / 289.874,639 euro
Valoare C+M fără TVA              1.040.275,921 lei  / 233.769,870 euro

Lungimea  drumurilor comunale este 1,895 Km
Obiectul investiţiei se desfăşoară pe străzile cu denumirea:Gladiolelor, Magnoliei şi Narciselor.
Elemente geometrice constructive:
Lungime drumuri comunale   1,895 Km
Lăţime platformă  6,00 m
Parte carosabilă 5,00 m
Acostamente 2 x 0,50 m

           Concluzii:Apreciez că obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'', se încadrează în prevederile ar.7 alin.(1) lit.,,e" din O.U.G. nr.28/2013  
şi poate fi supus spre dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri  de către Consiliul local Cocora.

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.867din 16.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor

tehnico-economici la mobiectivul de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna
Cocora, judeţul Ialomiţa"prin Programul PNDL

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.03.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind instrumentareaproiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţie,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"prin 
Programul PNDL.
                      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, 16.03.2017
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.868 din 16.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului şi aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale
in comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 16.03.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  instrumentarea proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa''prin Programul PNDL.
                      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,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_________
                                                                              CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                              NECULA VALENTIN________________
                                                                              TOADER VASILE____________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 16.03.2017
La Cocora



RO 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 Regulamentului de gospodărire a comunei COCORA

judeţul IALOMIŢA

                Primarul Comunei Cocora, Judeţul Ialomiţa,
                   Având în vedere:

                   - prevederile OG nr.21/2002, privind  gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
                    - prevederile Legii nr.515/2002, privind aprobarea OG nr.21/2002;
                    - prevederile OG nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, 

modificată şi aprobată prin Legea nr.180/2002.  
                    Examinând:
                   - expunerea de motive  nr. 735/13.03.2017 al primarului comuneiCocora;
                   - avizul nr._____/________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, protecţia mediului şi turism;
                   - avizul nr._____/________2017 al  comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea terenului

şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre adoptare a următorului, 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E:

                  Art.1. Se aprobă Regulamentul de gospodărire a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
conform Anexei nr.1  care se constituie parte integrantă din hotărâre.

                 Art.2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către Primarul comunei
Cocora şi  persoanele împuternicite de acesta prin dispoziţie. 

                 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei.

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

Nr.12
Astăzi, 13.03.2017



        ROMÂNIA                        
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR,
Nr.735 din 13.03.2017       

      

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a Comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a 
acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a persoanelor juridice, 
precum şi a cetăţenilor, aşa cum prevăd dispoziţiile OG nr.21/2002, privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale trebuie să adopte şi să dispună 
măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor 
economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 
curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor 
gospodăreşti.

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze 
lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor 
acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa 
lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, 
drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport 
în comun.

Nerespectarea obligaţiilor cuprinse în Regulament de către instituţiile publice, agenţii 
economici, alte persoane juridice, persoane fizice, precum şi de către cetăţeni, pe teritoriul 
Comunei Cocora, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, conform prevederilor OG 
nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi aprobată prin Legea nr.180/2002

În acest sens, propunem Consiliului local aprobare a Regulamentului de gospodărire a 
comunei Cocora, conform Anexei nr.1, care se constituie parte integrantă din hotărâre.

                                                         PRIMAR,
                                                 Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protecţia mediului şi turism
Nr.987 din 22.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

gospodărire a comune Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului 
şi turism, întrunită în sedinţă legal constituită în data de 22.03.2017 a luat în discuţie, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a 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 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, 22.03.2017
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.988 din 22.03.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

gospodărire a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 22.03.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de gospodărire a 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 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, 22.03.2017
La Cocora
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