
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR                                                            
                                                                                                 

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului financiar 2017

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
        
                 Având în vedere:
                 -prevederile art.49 pct.12 si  art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                 Examinand:
                -expunerea de motive nr.2280/17.07.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                -raportul nr.2281/17.07.2017 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
                -raportul de avizare nr.____/_____2017  al comisiei pentru agricultură, activităţi  
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                 În temeiul art.36 alin.(4) lit.,,a''şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre
aprobare următorul,
                
                

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                 Art.1..Se aprobă execuţia bugetară pe trimestrul II al anului financiar 2017, a comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                             a) - la sursa A: -  la venituri 1.313.467,46 lei, la cheltuieli 1.094.308,12 lei, cu un 
excedent de 219.159,34 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                             b)- la sursa E: - la venituri 42.820,46 lei, la cheltuieli 22.792,03 lei, cu un excedent
de 20.028,43 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
                 Art.2.Prezenta hotărâre va fi  înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunostinţa cetaţenilor comunei Cocora prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei.
                 Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al acestuia va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                        INIŢIATOR  PROIECT,
                                  PRIMAR,
                        Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.18
Astăzi, 17.07.2017



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2282/17.07.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul II al anului financiar 2017

Incheiat astazi 17 iulie 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 execuţiei bugetare pe 
trimestrul II  al anului financiar 2017 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
COMUNA COCORA
Nr.2280/17.07.2017

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

al anului financiar 2017

                   Dezvoltarea oricarei comunitati este determinata de marimea resurselor financiare pe 
care le are la dispozitie, precum si de modul in care acestea  sunt utilizate in scopul finantarii 
diverselor programe  sau activitati.
                  Principala pârghie  a unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea principiului  
autonomiei locale este bugetul local.
                  Bugetele locale, constituie potrivit legii, asigurarea resurselor financiare, pentru 
dezvoltarea localitatilor, prin utilizarea judicioasa a acestora.
                   Pe parcursul trimestrului II al anului 2017 s-a urmarit incasarea  veniturilor si 
valorificarea cat mai eficienta a resurselor financiare pe surse de finantare.
                   In conformitate cu prevederile art.49 pct.12 si art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de 
credite au obligatia de a prezenta trimestrial spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative,
executia bugetelor, pe care le depun dupa aprobare la Directia Generala a Finantelor Publice.
                    Avand in vedere cele expuse, propun spre aprobarea consiliului local a prezentului 
proiect de hotarare a executiei bugetare pe trimestrul II al anului financiar 2017, pe surse de 
finanţare, astfel:
                   - la sursa A: -  la venituri 1.313.467,46 lei, la cheltuieli 1.094.308,12  lei, cu un excedent 
de 219.159,34 lei rezultat ca diferenţă  între venituri şi cheltuieli.
                   - la sursa E: - la venituri 42.820,46 lei, la cheltuieli 22.792,03 lei, cu un excedent de 
20.028,43 lei rezultat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2460 din 20.07.2017

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

pe trimestrul II al anului financiar 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.07.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II  al anului financiar 2017.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

                    Presedinte comisie,
     ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN_____________ 

Emis astazi, 20.07.2017
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 rectificarea  bugetului local pe trimestrul III al anului 2017

                        Primarul  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile  art.5 alin.(4) , art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                       -adresa nr.ILG-STZ 6487/06.07.2017 emisă de  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Ialomiţa;
                       -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12/30.03.2017  privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2016;
                       Examinând:
                       -raportul nr.2283/17.07.2017 al  inspectorului (contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                      -raportul de avizare nr.______/________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                      În temeiul art.36 alin.2 lit.,,b’’, art.45 alin.(2) 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 Ă R Â R E :

                        Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local la sursa A, pe trimestrul III al anului 2017 
ca urmare a influienţelor în plus  la venituri cu suma de 7.000 lei, după cum urmează:
                                 + 107.000 lei - lei - reprezentând sume alocate din bugetul A.N.C.P.I.  pentru 
finanţarea lucrărilor din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară;                            
                                 -100.000 lei - reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor din învăţământul preuniversitar de stat.
                        Art.2.Se stabileşte un plan anual la sursa A,  la venituri în sumă de 3.020.230  lei şi la 
cheltuieli în sumă de 3.213.202 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli în sumă de 192.972 lei o 
reprezintă excedentul anilor precedenţi ai sursei A, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 
                        Art.3.Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2017 conform anexei nr.2 care
face parte din prezenta hotărâre.
                        Art.4.Punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari este asigurata de catre 
primarul comunei Cocora si va fi comunicata prin grija secretarului  al comunei.

                                INIŢIATOR PROIECT,
                                             PRIMAR, 
                               Ing.Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin
Nr.19
Astăzi, 17.07.2017



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2284/17.07.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind rectificarea  bugetului local

pe trimestrul III al anului 2017

Incheiat astazi 17.07.2017
                     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 rectificarea bugetului local pe trimestrul 
III  al anului 2017,  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.2461 din 20.07.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local

pe trimestrul III al anului 2017

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.07.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III  al anului 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______________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________
                                                                                   PETCU  VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   

Emis astazi, 20.07.2017
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                       Primarul comunei Cocora, judetul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.11 alin.(1) şi (2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.2385/18.07.2017 a primarului comunei;
                       -raportul nr.2386/18.07.2017 al 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 copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.36, alin(2), lit.,,a'', alin.(3), lit.,,b",  coroborat cu art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                       Art.1. Se aprobă salariile de bază  pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 1 iulie 2017, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
                      Art.2. Se aprobă salariile de bază  pentru personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, începând cu data de 1
1 iulie 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                       Art.3.Primarul şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
                       Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică  prin afişare pe site-
ul instituţiei prin grija secretarului comunei.

                     INIŢIATOR PROIECT,
                                 PRIMAR,
                      Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                                                       SECRETAR,
                                                                                                                   Stanciu Constantin       

Nr.20
Astăzi, 18.07.2017   



                                                                                          
            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2387/18.07.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
 al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 18 iulie 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 salariilor de bază  pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primaruui 
comunei Cocora, judeţul 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.2462 din 20.07.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.07.2017, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul 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, 20.07.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.2464 din 20.07.2017

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 20.07.2017,  a luat discuţie 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea salariillor de bază  pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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, 20.07.2017
La Cocora



           ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.2465 din 20.07.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.07.2017, a luat
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, 
judeţul 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU___________________
                                                                               TOADER VASILE__________________
                                                                               VLAD DOREL_____________________
                                                                               MIREA ION________________________

Emis astazi, 20.07.2017
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.2385/18.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Prevederile art.11 alin.(1) din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice menţionează că, salariile de bază pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie" din cadrul aparatului 
propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea 
acestora,salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau 
a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei 
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
                       Astfel la stabilirea grilei de salarizare pentru personalul din aparatul propriu al
primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,  am consultat grila salarială propusă de Sindicatul
Naţional al Administraţiei Locale SED.LEX.
                       Având în vedere cele expuse mai sus propun Consiliului local Cocora spre aprobare
salariile de bază începând cu data de 1 iulie 2017, conform grilei prezentate în anexele nr.1 şi 2  la
proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA 
Nr.2386/18.07.2017

RAPORT  DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii

 publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

            În Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie a fost publicată Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017
și abrogă printre altele Legea cadru nr.280/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice.
            Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice ,,pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 
ocupaţionale ,,Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale 
din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşri, după 
caz, în urma consultării organizaţiei sindicale la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 
salariaţilor.
             Legiuitorul a prevăzut pentru salariaţii din cadrul administraţiei publice locale doar 
nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice (anexa nr.VIII cap.I lit.A secţiunea III şi cap.II lit.A 
secţiunea IV iar pentru funcţiile de demnitate publică, conf.art.13, alin.1) indemnizaţiile lunare se 
determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată în vigoare, respectiv 1450 lei pentru data de 01 iulie 2017. 
             Conform anexei IX avem următoarea situaţie:
Primar comună (cu până la 3000 locuitori)   coeficient 4,00  cu indemnizaţie de  5.800 lei;
Viceprimar comună (cu până la 3000 locuitori) coeficient 3,00 cu indemnizaţie de 4.350 lei.
Conform art. 11 alin. (4) nivelul veniturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora se stabileşte prin hotărâre a consiliului local fără a 
depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar cu încadrarea în bugetele de venituri şi 
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, respectiv 4.350 salariul de 
bază lunar.
            În acest sens s-a întocmit Anexa 1  privind stabilirea coeficienţilor minimi de ierarhizare 
respectiv veniturile salariale pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Anexa nr.2 pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, ierarhizare care respectă art.6 din Legea nr.153/2017 
privind stabilirea principiilor sisitemului de salarizare.
            Art. 6: Principii
             Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:
a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin 
norme 
juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor 
enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi
maxime prevăzute prin prezenta lege;
b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii 
unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi 
are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
c) principiul egalităţii  prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare 
egală;
d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul 
bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul 
studiilor;
e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi 



recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi 
regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în 
funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul 
asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru 
personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale
bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii;
i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială, precum şi a 
altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul bugetar.”coroborat cu  
art.10 , alin. 4, privind stabilirea tranşelor de vechime în muncă care constituie coeficienţii de  
ierarhizare pe orizontală a sistemului de salarizare:
„(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele 
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii 
condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 -de la 3 ani la 5 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexe
cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani şi se determină prin majorarea  salariului de bază avut, cu cota  
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază avut, cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 ani şi se determină prin majorarea salariului de bază avut, cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani şi se determină prim majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
         Coeficientul de ierarhizare 1,00 este 1450 -salariul minim pe economie  pentru anul 2017.
         Salariile de bază sunt calculate la gradaţia 0 urmînd ca veniturile lunare pentru fiecare salariat
aplicând gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă şi a celorlalte sporuri legale să se 
stabilească prin dispoziţia primarului fără a se depăţi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de 
viceprimar aşa cum se menţionează la art.11 alin.(3) şi (4) din Legea -cadru nr.153/2017.
         Salariile de bază la gradaţia 0 propuse spre aprobarea Consiliului local Cocora sun cele 
prezentate în anexele nr.1 şi 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

SECRETAR,
STANCIU CONSTANTIN



         ROMÂNIA                                       Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre  nr.20/18.07.2017
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR

PROPUNERI PRIVIND SALARIILE DE BAZĂ
PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI COCORA
Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, începând cu data de 01.07.2017

                                                                                                  
Nr.
crt.

Funcţia
publică

Gradul/treapta
profesională

Nivel
studii

Gradaţia Salariul
de bază

-lei-

Coeficient
corespunzător

1. Secretar U.A.T. III S - 4350 3,00

2.

Consilier/inspector/expert superior S 0 3016 2,08
principal S 0 2973 2,05
asistent S 0 2900 2,00
debutant S 0 2306 1,59

3.

Referent superior M 0 2741 1,89
principal M 0 2596 1,79
asistent M 0 2480 1,71

debutant M 0 1958 1,35

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



      ROMÂNIA                                                Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre  
nr.20/18.07.2017
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

 
PROPUNERI PRIVIND  SALARIILE DE BAZĂ

PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COCORA

Stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,începand cu data de 01.07.2017

                                                                                                
Nr.
crt.

Funcţia
publică

Gradul/treapta
profesională

Nivel
studii

Gradaţia Salariul
de bază

-lei-

Coeficient
corespunzător

1. Consilier,expert,inspector
de speccialitate, revizor 
contabil, arhitect, referent de 
specialitate, inspector 
casier(bibliotecar)

I S 0 2523 1,74

2. Muncitor calificat   I M 0 2030 1,40
3. Muncitor necalificat I G 0 1711 1,18
4. Guard G 0 1711 1,18

PRIMAR,
Ing.Lefter Sorin-Dănuţ



ROMÂNIA
        JUDEŢUL  IALOMIŢA 
        COMUNA  COCORA
                  PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind  stabilirea indemnizaţiei  de şedinţă pentru consilierii locali

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa
                  Având în vedere:
                  -prevederile  art. 40 din Legea cadru nr. 153/ 2017  privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice;
                  -prevederile Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali;
                  -Regulamentul de organizarea şi funcţionare al Consiliului local Cocora aprobat prin HCL 
nr. 7/28.07.2016; 
                  -H.C.L nr. 12 din   30 martie 2017  prin care s-a  aprobat bugetul local al comunei Cocora 
pentru anul 2017.
                  Examinând:
                  -expunerea de motive nr.2418/19.07.2017 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                  -raportul nr.2419/19.07.2017 al secretarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  -avizul nr.___/_________2017 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, protecţia mediului şi turism.

                   În  temeiul prevederilor  art. 36, alin (4), lit. a), art. 45, alin. 2, lit. a) si art. 115, alin 1, lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE 
                Art.1 (1)  Se aprobă  indemnizaţia  de şedinţǎ pentru membrii Consiliului Local Cocora 

care participǎ la şedintele ordinare ale  Consiliului local în  cuantum de  5%  din indemnizaţia primarului  
comunei Cocora stabilitǎ pentru luna iulie 2017 .

                         (2)  Se aprobă  indemnizaţia  de şedinţǎ pentru membrii Consiliului Local Cocora 
care participǎ la şedintele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local în  cuantum de  5%  din 
indemnizaţia primarului  comunei Cocora stabilitǎ pentru luna iulie 2017 .

                Art. 2 (1) Numǎrul maxim de şedinte pentru care se  poate face plata indemnizaţiei   este  
de o şedintǎ ordinarǎ  de consiliu  şi o şedinţǎ  a comisiei de specialitate  pe lunǎ. 
                                      (2) Sumele necesare  plǎţii indemnizaţiilor de şedintǎ se asigurǎ  din bugetul local al 
comunei Cocora. 

               Art. 3 Compartimentul  financiar contabil va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotǎrâri. 
                Art. 4 Prezenta hotărâre va fi  comunicatǎ persoanelor interesate  şi va adusǎ la cunoştinţǎ  
publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei şi  publicare pe site-ul propriu al instituţiei prin grija secretarului 
comunei.

                        INIŢIATOR PROIECT,  
                                 PRIMAR,

                                     Lefter Sorin-Dănuţ    
                                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                      Secretarul comunei,

                                                                                                               Stanciu Constantin
 Nr.21
Astăzi, 19.07.2017      



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
         PRIMAR
Nr.2418/19.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  stabilirea indemnizaţiei  de şedinţă pentru consilierii locali

             În conformitate  cu prevederile art. 34  din  Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor 
locali, pentru participarea la lucrǎrile   consiliului  şi ale  comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o
indemnizaţie de şedintǎ.

            Tinând cont de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local  
Cocora, aprobat prin HCL nr. 7/ 28.07.2016  şi de prevederile art. 40 din Legea cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propun  acordarea unei indemnizaţii  de şedinţǎ pentru 
membrii Consiliului Local Cocora care participǎ la şedintele ordinare ale  Consiliului local  şi la şedinţele 
Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local,  în  cuantum de  5%  din indemnizaţia primarului  comunei 
Cocora stabilitǎ la nivelul  lunii iulie 2017, pentru fiecare şedintǎ, indemnizaţia totalǎ lunarǎ fiind de 10 % 
din indemnizaţia  primarului, care la nivelul lunii iulie 2017  va fi de 5.800 lei. 

            Numǎrul maxim de şedinţe pentru care se acordǎ indemnizaţia este de o sedinţǎ ordinarǎ si o 
sedinţǎ a comisiei de specialitate pe lunǎ, conform Regulamentului de organizare si funcţionare.     

            Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora  analizarea  proiectului de 
hotărâre  şi aprobarea  indemnizaţiei de şedintă. 

PRIMAR,

Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
        SECRETAR
Nr.2419/19.07.2017

R A P O R T  
privind  stabilirea indemnizaţiei  de sedinta pentru consilierii locali

                  Având  în vedere proiectul de hotărâre  privind stabilirea indemnizaţiei  de şedinţă pentru 
consilierii locali, conform  Statutului aleşilor locali aprobat  prin Legea nr. 393/ 2004, art. 34,  pentru 
participarea la lucrǎrile   consiliului  şi ale  comisiilor de specialitate, consilierii  locali au dreptul la o 
indemnizaţie de şedinţǎ, care va fi în cuantum de pânǎ la 5% din indemnizaţia  primarului. 

                 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local  Cocora, 
aprobat prin HCL nr. 7/28.07. 2016, s-a stabilit  cǎ la nivelul comunei Cocora numǎrul maxim de şedinţe  
pentru care se acordǎ   indemnizaţia  pentru participare  este de  o şedinţǎ ordinarǎ  şi o şedinţǎ  de 
specialitate  pe lunǎ. 

                 În noua lege a salarizǎrii cu nr. 153/ 2017 ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017, la  
art. 40  se specificǎ faptul cǎ „Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 
2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru 
participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 
preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv 
majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).

                  Ţinând  cont cǎ indemnizaţia  primarului a fost  modificatǎ (majoratǎ) începând  cu luna  
iulie 2017  prin  Legea  nr. 153/ 2017,    este  necesar a se stabili   indemnizaţia   cuvenitǎ consilierilor locali
pentru participarea la lucrǎrile  şedinţelor consiliului local sau ale comisiilor  de specialitate. 

SECRETAR,
Stanciu Constantin



                                                                                         
            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2420/19.07.2017

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă

pentru consilieri locali 

Incheiat astazi 19.07. 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 hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali  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
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2463 din 20.07.2017

A V I Z
la proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă

pentru consilierii locali

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.07.2017, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind 
stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in 
procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului 
proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora 
adoptarea proiectului in forma prezentata.

                    Presedinte comisie,
     ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN______________

Emis astazi, 20.07.2017
La Cocora
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