
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                                                       

H O T Ă R A R E
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                         Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -referatul nr.2648/26.09.2012 al comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         -raportul de avizare nr.2813/11.10.2012 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                         -raportul de avizare nr.2847/15.10.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.2840/12.10.2012 al comisiei pentru învăţământ, 
sanatate şi familie,activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                         În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c’’ si 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 aprobă actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
                         Art.2.Cu data prezentei, Hotărârea consiliului local nr.7 din 31.01.2012 se 
abrogă.
                         Art.3.Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa 
în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor 
interesate prin grija secretarului delegat al comunei.

                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                                  GOGAN  PETRE
                          

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                            p.Secretar al comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin
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Adoptată la COCORA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
Nr.2648/26.09.2012

R E F E R A T

                             Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul  privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, a procedat la actualizarea  inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei.
                              Această actualizare este necesară ca urmare a măsuratorilor topo efectuate 
de către specialişti din cadrul O.C.P. I. Ialomiţa, constatându-se unele modificări ale unor 
unor amplasamete, după cum urmează:
                              -lotul nr.23 situat pe strada Apusului cu suprafaţa iniţială de 2.123 m.p. a 
fost divizat, stabilindu-se astfel două loturi:
                              -lotul 23 A în suprafaţă de 1.062 m.p.;
                              -lotul 23 B în suprafaţă de 1.061 m.p.;
                              De asemeni se impune repunerea în inventar a poziţiei nr.13 -,,Staţie de 
autobuz'' care a fost radiată conform Hotărârii Consiliului local nr.16/30.08.2012, ulterior s-a 
revenit prin revocarea radierii , aceasta se va putea face in momentul demolării imobilului.
                              Modificarile si completarile efectuate  se regasesc in anexa la prezentul 
referat.
                              Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului local Cocora spre 
dezbatere şi aprobare actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată la proiectul de hotărâre privind 
actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei.

                        PREŞEDINTE,                                         COMISIA DE INVENTARIERE,
         Ing.  LEFTER SORIN DĂNUŢ
                                                                                 STANCIU  CONSTANTIN____________
                                                                                 MANEA  VALERICA________________
                                                                                 VLAD  VASILICA___________________
                                                                                 GHINEA  ION______________________ 

                                                             Anexă la Referatul nr.2648/26.09.2012



TERENURI(LOTURI)  care au suferit modificări în urma măsurătorilor topo:

Nr.
crt. A M P L A S A M E N T DENUMIRE

Suprafaţa
iniţială
-mp-

Suprafaţa
actuală

-mp-
1. Strada APUSULUI Lotul nr.23 2.123 -
2. Strada APUSULUI Lotul nr.23 A  -  1.062        
3. Strada APUSULUI Lotul nr.23 B  - 1.061   

               

Se repune în inventar:

Nr.
crt.

Cod 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dării în 
folosinţă

Valoarea 
de
inventar
   -lei-

Situaţia juridică 
actuală

13. 1.3.1. Staţie de 
autobuz

Suprafaţa 
construită:20 m.p. 
din cărămidă, 
acoperiş tip terasă 
cu vecini:NV-
Badea Dumitru, S-
DJ, E-Dc.

1960 2.236 HG.nr.548/1999

           PREŞEDINTE,                                                  COMISIA  DE  INVENTARIERE,

 Ing.LEFTER SORIN  DĂNUŢ                              STANCIU CONSTANTIN____________
                                                                                 MANEA  VALERICA________________ 
                                                                                 VLAD  VASILICA___________________
                                                                                 GHINEA  ION______________________

   



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2813 din 11.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului 
si turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 11.10.2012, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind acualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând  
domeniului privat al 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,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                 Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________ 

Emis astazi, 11.10.2012
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2847 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 15.10.2012 a luat în 
discuţie,proiectul de hotarare privind  actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor  
aparţinând domeniului privat al 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, 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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.2840 din 12.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al 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 12.10.2012, 
a luat in discutie, proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului  
bunurilor aparţinând domeniului privat al 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,

                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL_________
                                                                               CONSTANTIN ION VALERIU________
                                                                               BADEA  DUMITRU__________________
                                                                               VLAD DOREL______________________

Emis astazi, 12.10.2012
La Cocora


