
       ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012

                                Consiliul  local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                                Având în vedere:
                                -prevederile  art.4  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
                                -prevederile art.7 alin.(17) ,  şi art.8 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                                -adresa nr.14951/07.09.2012 a Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa.
                                 Examinând:
                                 -raportul  nr.2601/21.09.2012 al secretarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                                 -raportul de avizare nr.2845/15.10.2012 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) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                                  Art.1.Se revocă art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012 privind 
radierea poziţiei nr.13 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa, reprezentând imobil ,,Staţie de autobuz''.
                                  Art.2.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.3.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,
                                            GOGAN  PETRE

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    p.Secretarul comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin
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             ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.2601/21.09.2012

R A P O R T
privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012 referitor la radierea

poziţiei nr.13 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul
Ialomiţa, reprezentând imobil ,,Staţie de autobuz"

                                    Prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012, la art.1 s-a aprobat 
demolarea imobilului ,,Staţie de autobuz'', imobil existent în inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                                    La art.2 s-a aprobat radierea din inventar a poziţiei nr.13 din inventar 
reprezentând imobil ,,Staţie de autobuz".
                                    Prin adresa nr.14951 din 07.09.2012, Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa ne 
comunică faptul că în conformitate cu prevederile  art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, a art.7 alin.(17) şi art.8 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, radierea unui imobil din inventarul domeniului privat al comunei nu se poate 
face decât în momentul emiterii autorizaţiei de demolare şi a demolării efective a construcţiei.
                                    Având în vedere cele expuse mai sus propun Consiliului local spre aprobare 
revocarea art.2 din Hotărârea consiliului local nr.16/30.08.2012, prin care s-a aprobat radierea  din 
inventar a imobilului ,,Staţie de autobuz '' şi menţinerea acesteia  în inventarul bunurilor aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa până la demolarea efectivă.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2845 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local 

nr.16/30.08.2012 privind radierea poziţiei nr.13 din inventarul bunurilor aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, reprezentând imobil,,Staţie de 

autobuz"'

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.10.2012 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.16/30.08.2012 privind radierea 
poziţiei nr.13 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul  
Ialomiţa, reprezentând imobil,,Staţie de autobuz''.
                      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, republicată, 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,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 15.10.2012
La Cocora


