
       ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea demolării imobilului ,,Staţie de autobuz'' şi radierea acesteia din

 inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                                Consiliul  local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                                Având în vedere:
                                -prevederile  art.4 şi  art.6 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
                                -prevederile art.7 alin.(16) , alin.(17) şi art.8 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
                                 Examinând:
                                 -expunerea de motive nr.2290/16.08.2012 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                                 -raportul nr.2291/16.08.2012 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                                 -poziţia nr.13 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa;
                                 -raportul de expertiză nr.2065/19.07.2012 întocmit de domnul Ciripan Valeriu, 
expert tehnic judiciar în specialitatea construcţii civile şi industriale şi evaluator proprietăţi imobiliare;
                                  -raportul de avizare nr.2331/20.08.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                                  În temeiul art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.,,c'', art.45 alin.(3), art.63 alin.(5) 
lit.,,d'' si ,,f'' si art.115 alin.(1) lit.,,b'',

H O T Ă R Ă Ş T E :

                                  Art.1.Se aprobă demolarea imobilului ,,Staţie de autobuz",cu o suprafaţă 
construită de 20 mp, înscrisă la poziţia nr.13 în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
                                  Art.2.Se aprobă radierea  poziţiei nr.13 din  inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, reprezentând imobil  ,,Staţie de autobuz'', 
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
                                  Art.3.Primarul comunei Cocora, referentul cu probleme de urbanism şi 
inspectorul(contabil) din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.
                                  Art.4.Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate precum şi persoanelor interesate şi va fi adusă la cunostinţă 
publică prin grija secretarului delegat al comunei.

                                      PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,
                                            DRAGOSIN  AUREL
                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    p.Secretarul comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin
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          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR,
Nr.2290/16.08.2012

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului

,,Staţie de autobuz'' şi radierea acesteia din inventarul bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                              Imobilul ,,Staţie de autobuz'' , construcţie pusă în funcţiune în anul 1960 prezintă un 
grad de uzura avansat, reabilitarea acesteia necesitând costuri foarte mari.
                             Având în vedere această situaţie am solicitat efectuarea unei expertize tehnice de 
către un expert tehnic judiciar.
                             Astfel în data de 10.07.2012 domnul Ciripan Valeriu, expert tehnic judiciar, în 
specialitatea construcţii civile şi industriale şi evaluator proprietăţi imobiliare s-a deplasat în comuna 
Cocora pentru a stabili starea tehnică a construcţiei iar prin raportul de expertiză din data de 
18.07.2012 a constatat un grad de uzura a acestei construcţii de peste 80%.
                             De asemeni se constata că durata normală de functionare este expirată, construcţia 
nu este funcţională fiind în conservare, având în vedere că s-au realizat alte staţii de autobuz noi.
                              Având în vedere şi concluziile care se desprind şi din raportul de expertiză propun 
spre aprobarea Consiliului local Cocora demolarea construcţiei ,,Staţie de autobuz'' şi radierea acesteia 
din inventarul bunurilor apartinând domeniului privat al comunei Cocora, judetul Ialomiţa.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

     ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COCORA
Nr.2057/19.07.2012

                                                                 A N U N Ţ

                                 În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, Primăria comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, cu sediul în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa, str.Principală nr.116, anunţă publicul interesat cu privire la  întocmirea 
documentaţiei privind demolarea imobilului ,,Staţie de autobuz'' cu o suprafaţă construită de 20 mp. 
aflată la poziţia nr.13 în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                                Publicul interesat poate depune în scris propuneri sugestii sau opinii cu privire la 
acest proiect până la data de 19.08.2012.  

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                          



                                                                                          Anexa nr.1 la H.C.L. nr.16/30.08. 2012

DATELE  DE   IDENTIFICARE
ale imobilului ,,Staţie de autobuz'' care este propus spre demolare şi radiere

din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Cocora, jud.Ialomiţa

Nr. 
crt.

Cod
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dării în
folosinţă

Valoare
   de
inventar
 -lei-

Situaţia
juridică
actuală

13. 1.3.1. Staţie de autobuz Suprafaţa construită 
20 mp.din caramidă, 
acoperiş tip Terasă 
cu vecini:NV-Badea 
Dumitru, S-DJ, E-
Dc 

1960 2.236

H.G.548/1999


