
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
COCORASTII MISLII

HOTARARE
Privind aprobarea cotizaţiei comunei Cocorastii Mislii pe anul 2020 la 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA “ COLINELE PRAHOVEI44

Având in vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar Alexandru Daniel, cu privire la 

necesitatea stabilirii cotizaţiei comunei la funcţionarea GRUPULUI DE ACŢIUNE 
LOCALA “COLINELE PRAHOVEI “in anul 2020 înregistrat sub nr. 
2974/22.05.2020 precum si
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al 

primarului cu privire la iniţierea proiectului de hotarare privind stabilirea cotizaţiei 
comunei Cocorastii Mislii la constituirea GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA 
“COLINELE PRAHOVEI “pe anul 2020 inregistrat sub nr.2975/ 22.05.2020 ;
- Luând act de prevederile art.21 alin(2) lit. “c”, “d”,”e”,,T ,n” din STATUTUL GAL “ 
COLINELE PRAHOVEI “ si a ACTULUI CONSTITUTIV;
- Prevederile Hotărârii nr.5/ 09.04.2020 a Adunării generale a Asociaţiilor GAL;
- avizul “favorabil” al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Cocorastii 

Mislii privind participarea comunei Cocorastii Mislii la infiintarea Grupului de Acţiune 
Locala;
- obiectivele generale si specifice ale “Axei 4- Leader” din cadrul Programului National 
de Dezvoltare Rurala;
- Avizul de legalitate nr.2981/22.05.2020 emis de secretarul general al comunei cu 
privire la proiectul de hotarare ;

In temeiul prevederilor art.129 alijn.(9) lit.”a” si “c” din OUG.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII,JUD.PRAHOVA

ART.l
Aproba cuantumul cotizaţiei Comunei COCORASTII MISLII pentru anul 2020 

in suma de 6606 lei la GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA 44 COLINELE 
PRAHOVEI” , reprezentând 2 lei pentru fiecare locuitor al comunei, numărul 
acestora fiind cel comunicat oficial de Institutul naţional de Statistica , respectiv 
3303 locuitori;
ART.2

Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Cocorastii

hotărăşte :



ROMANIA NR. 2974 / 22.05.2020
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI COCORASTII MISLII

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea cotizaţiei comunei Cocorastii Mislii pe anul 2020 la 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA”COLINELE PRAHOVEI”

Având in vedere:

- prevederile art.21 alin(2) lit.”c”,”d’Y’e”,”f ’,”n” din STATUTUL GAL”COLINELE 
PRAHOVEI” si a ACTULUI CONSTITUTIV;
- prevederile Hotărârii nr.5 / 09.04.2010 a Adunării generale a Asociaţilor GAL;
- obiectivele generale si specifice ale “Anexei 4- Leader” din cadrul Programului 
National de Dezvoltare Rurala;

Ţinând cont de faptul ca,potrivit comunicatului oficial făcut de Institutul National 
de Statistica,comuna Cocorastii Mislii are o populaţie de 3303 locuitori,iar pentru 
fiecare locuitor al comunei se vor plaţi 2 lei,propun spre analiza si aprobarea 
Consiliului Local al comunei Cocorastii Mislii proiectul de hotarare privind 
cuantumul cotizaţiei comunei pe anul 2020 care va fi in suma de 6606 lei.

PRIMAR,
ING.ALEXANDRU DANIEL



ROMANIA

COMUNA COCORASTII MISLII

JUDEŢUL PRAHOVA

RAPORT DE SPECIALITATE

N R /.. .‘7..£7.r

La proiectul de hotare privind aprobarea cotizaţiei anuale a comunei la Grupul de 
Acţiune Locala Colinele Prahovei

Având in vedere:

Prevederile Statutului Grupului de Acţiune Locala Colinele Prahovei”,art 21 alin 2 lit 
c,d,e,f,n,Adunarea Generala a Grupului de Acţiune Locala Colinele Prahovei din data de 
09.04.2020, a aprobat valoarea cotizaţiei anuale de 2 lei locuitor/an;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cocorastii 
Mislii privind participarea comunei Cocorastii Mislii la infiintarea Grupului de Acţiune 
Locala;
Prevederile O.G. nr 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si 
completările ulterioare;
Prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind codul administrative.

Având in vedere cele de mai sus supun spre analiza si dezbatere Consiliului local al comunei 
Cocorastii Mislii,valoarea cotizaţiei aferente anului 2020 de 6606 lei calculate pentru populaţia 
comunicata de către Direcţia de statistica Prahova la data de 01.01.2019, respectiv 3303 
locuitori.

Sef birou financiar 

Ghioarc: ~  itina



Grupul de Acţiune Locală "Colinele Prahovei"
Judeţul Prahova, Sat: Floreşti, Comuna Floreşti,
Str. Principala, Nr. 604A, Cod Postai: 107255 
Tel/Fax:0244.362.145 email:office@co!ine!eprahovei.ro 
wv.rwxolineleprahovei.ro

Nr..
Către,

Primăria comunei Cocor

Vă comunicam faptul că Î11 conformitate cu Statutul Grupului de Acţiune 
Locală „Colinele Prahovei” art.14, alin. 2 si a Hotărârii Adunării Generale nr. 5 
din data de 09.04.2020, cotizaţia pe anul 2020 este in suma de 6606 lei care 
trebuie virată în contul Grupului de Acţiune Locală „Colinele Prahovei" 
inregistrat cu nr. 30986006, IBAN R067 RZBR 0000 0600 1521 0921, deschis 
la Raiffeisen Bank, Agenţia Carol Câmpina.

Ataşăm:
- Copie statutul Grupului de Acţiune Locală „Colinele Prahovei”;
- Copie hotărârea Adunării Generale nr. 5 din data de 09.04.2020;
- Copie Fisa localităţii de la Direcţia Judeţeană de Statistica.

Director executiv, 
Brebeanu Ioana Cristina



Grupul de Acţiune Locala ' Colinele Prahovei"
Judeţul Prahova, Sal Floreşti, Comuna Flcreşti,
Str. Principală, Nr. 604A, Cod Postai: 107255

<J7Tel/Fax:0244.362.145 emaiî:office@colineleprahovei.ro
www.colinele.prahovei.ro

HOTĂRÂREA NR. 5 
din data de 09.04.2020 

a Adunării Generale a Grupului de Acţiune Locală. „Colinele Prahovei55

Având în vedere:

- Prevederile art. 24. alin (2) din Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 
„Colinele Prahovei”

- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi la fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se stabileşte menţinerea cuantumului cotizaţiei pentru partenerii publici pe anul 
2020 in suma de 2 lei/locuitor al fiecerei UAL conform fisei localităţii prezentate de INSSE 
aferenta anului 2019 precum si cuantumul cotizaţiei pentru partenerii privaţi pe anul 2019 in 
suma de 10 lei/partener privat -  similara cu cea aferenta anului 2019;

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către secretariatul Grupului de 
Acţiune Locală „Colinele Prahovei”

Preşedintele Grupului de Acţiune Locală „Colinele Prahovei5"

mailto:office@colineleprahovei.ro
http://www.colinele.prahovei.ro


i c.ivu'u unnne http://statistici.insse.ro:8077/tempo-on]ine/#/pages/tables/insse-ti

PQP10 7D - POPULAŢIA PUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe arupe de varsta si vârste, se x e , judeţe sl local

R ezultatele  căutării - POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie  pe grupe de  v a rs ta  si v â rste , sexe, ju d e ţe  si localitati
Ani
Anul 1992 Anul 2019

V ârste si g rupe  de  v a rsta  Sexe Ju d e ţe  Localitati
UM: Număr p ersoane  
Num ăr pe rso an e  Num ăr p ersoane  

Total Total Prahova TOTAL 873668 793878
132716 COCO RĂSTII MISLII 3664 3303

Legenda: - date lipsa; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; a99S,.QQ- in p ro sa t sublin iat - date
semldefmltlve; 9999,00 - îng ro şa t - date revizuite; 9999.00 - subliniat - date provizorii

P0P107D - POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta sl vârste, sexe, judeţe si localitati

Populaţia după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinţa reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie 
domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-terito 

Definiţie Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinţa principala, trecuta in actul de identitate (CI, B 
este luata in evidenta organelor administrative ale stc
In stabilirea valorii acestui indicator nu se tine cont de reşedinţa obişnuita, de perioada si/sau motivul absentei de I 

Periodicităţi Anuala

Surse de dat Populaţia după domiciliu a României (la 1 ianuarie si 1 iiDetalii

Metoda utilizata pentru calculul indicatorului "populaţia după domiciliu’ este metoda compoi 
a) la nivel de total tara, in funcţie de soldul sporului natural si soldul migratiei internaţionale de 
P(t+1) = P(t) + N(t,t+1) - D(t,t+1) + dM(t,t+1) + C 
unde:
P(t 11) populaţia cu domiciliul in laia la momentul 1 
P(t) - populaţia cu domiciliul in tara la momenti
N(t,t+1) - numărul de nascuti-vii in perioada (t, t+1), ai căror mame au avut domiciliul in Romania la data i 
D(t,t+1) - numărul de persoane care au decedat in perioada (t, t+1), care aveau domiciliul in Romania la data i 
dM(t,t+1) - soldul migratiei internaţionale definitive (imigranţi - emigranţi), in perioada (t,
Cv - coeficient de ajustare a vârstei

b) in profil teritorial, la diferite niveluri administrativ-teritoriale pentru care se calculează, in funcţie de soldul sporului 
Metodologif soldul migratiei internaţionale definitive si soldul migratiei interne cu schimbarea domii 

P(t+1) = P(t) + N(t,t+1) - D(t,t+1) + dM(t,t+1) + dm(t,t+1) + C 
unde:

- n n n t i l o i i a  n u  r l n m in î l i u l  in  t a r a  i a  m o m e n t u l  1

1 din 07 .05 .2020 . 12

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-on%5Dine/%23/pages/tables/insse-ti


JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
COCORASTIIMISLII

PROIECT

HOTARARE
Privind aprobarea cotizaţiei comunei Cocorastii Mislii pe anul 2020 la 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA “ COLINELE PRAHOVEI44

Având in vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar Alexandru Daniel, cu privire la 

necesitatea stabilirii cotizaţiei comunei la funcţionarea GRUPULUI DE ACŢIUNE 
LOCALA “COLINELE PRAHOVEI “in anul 2020 înregistrat sub nr. 
2974/22.05.2020 precum si

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului 
cu privire la iniţierea proiectului de hotarare privind stabilirea cotizaţiei comunei 
Cocorastii Mislii la constituirea GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA “COLINELE 
PRAHOVEI “pe anul 2020 inregistrate sub nr.2975/ 22.05.2020 ;
- Luând act de prevederile art.21 alin(2) lit. “c”, “d”,”e”,”f  ,n” din STATUTUL GAL “ 
COLINELE PRAHOVEI “ si a ACTULUI CONSTITUTIV;
- Prevederile Hotărârii nr.5/ 09.04.2020 a Adunării generale a Asociaţiilor GAL;
- avizul “favorabil” al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Cocorastii

Mislii privind participarea comunei Cocorastii Mislii la înfiinţarea Grupului de Acţiune 
Locala; ^
- obiectivele generale si specifice ale “Axei 4- Leader” din cadrul Programului National 

de Dezvoltare Rurala;
- Avizul de legalitate nr.2981/22.05.2020 emis de secretarul general al comunei cu 
privire la proiectul de hotarare ;

In temeiul prevederilor art.129 alijn.(9) lit.”a” si “c” din OUG.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII,JUD.PRAHOVA
hotărăşte :

ART.l
Aproba cuantumul cotizaţiei Comunei COCORASTII MISLII pentru anul 2020 

in suma de 6606 lei la GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA 44 COLINELE 
PRAHOVEI” ,reprezentând 2 lei pentru fiecare locuitor al comunei, numărul 
acestora fiind cel comunicat oficial de Institutul naţional de Statistica , respectiv 
3303 locuitori;
ART.2

Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Cocorastii 
Mislii, Instituţiei Prefectului jud.Prahova si aduse la cunoştinţa publica prin grija 
secretarului comunei Cocorastii Mislii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR general, 
ELENA ILIE

NR.........DIN.......................



ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA COCORASTII MISLII 
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR.1 pentru programe de dezvoltare economic-sociala buget -  finanţe, servicii 
si comerţ, utilitati publice

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susţinere de domnul(a)

frLGKflrHdfcu -  'p£2/~rrfrL

Analizând proiectul de hotarare privind

^G n/M JLIU U ' jA -  C tv u u ţ G . f c L . C & f a u e s ă  Q vx Â e~ Y § c’______

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 215/2001 
REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA, COMISIA ÎNTRUNITĂ 
IN ŞEDINŢA DIN DATA DE c£ % OSAriub Jr>-2/P AVIZEAZA
FAVORABIL/NEEAVORABîfc PROIECTUL DE HOTARARE PREZENTAT.

PREŞEDINTE COMISIE,

X te ^ r /u .  Qfd^c SI*s _



ROMÂNIA
JUD.PRAHOVA
COMUNA COCORASTIIMISLII 

SECRETAR GENERAL
NR. 2981/ 22.05.2020

A V I Z

Subsemnata,ILIE ELENA, secretar general al comunei, 
analizand proiectul de hotarare privind aprobarea cotizaţiei comunei 
Cocorastii Mislii pe anul 2020 la Grupul de acţiune Locala “ Colinele 
Prahovei “ constat ca sunt îndeplinite prevederile art.21 alin(2) lit. “c”, 
“d’W Y ’f  ,n” din STATUTUL GAL “ COLINELE PRAHOVEI “ si a 
ACTULUI CONSTITUTIV, coroborat cu prevederile Hotărârii nr.5/ 
09.04.2020 a Adunării generale a Asociaţiilor GAL si cu prevederilor 
art.129 alin.(9) lit.”a” si “c” din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare , fapt pentru 
care acord “ aviz favorabil “ proiectului de hotarare .


