
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

    HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria 

de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Consiliul local Cocora, judeţul Ialomiţa,
                             Având în vedere:
                             -prevederile art.36 alin.(2) lit.,,c’’ şi  alin.(5) lit.,,c’’ din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
                             Examinând:
                             -raportul de evaluare întocmit de domnii Ciripan Valeriu şi Stanca Nicolae, 
experţi evaluatori proprietăţi imobiliare ;
                             -expunerea de motive nr.2638/26.09.2012 a primarului comunei Cocora;
                             -raportul de avizare nr.2820/11.10.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                             -raportul de avizare nr.2848/15.10.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protectie socială.
                             În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administratia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                             Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare terenuri(loturi) situate în intravilan, 
categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                            Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate,  Primarului comunei Cocora şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei Cocora.

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                          GOGAN  PETRE

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                 p.Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.24
Adoptată la Cocora
Astăzi, 25.10.2012



 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
PRIMAR,
Nr.2638/26.09.2012

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi)

situate în intravilan categoria de folosinţă arabil, aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                           Având în vedere cererile unor persoane fizice, cetăţeni ai comunei  care solicită 
concesionarea unor terenuri(loturi) situate în intravilan şi care aparţin domeniului privat al comunei 
am apelat la societatea comercială INFO POLIMAR SRL Slobozia pentru a întocmi Rapoartele de 
evaluare pentru aceste terenuri.
                           Rapoartele de evaluare au fost finalizate şi în consecinţă propun Consiliului local 
Cocora spre dezbatere şi aprobare a acestor rapoarte.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2820 din 11.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi)
situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinînd 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 aprobarea raportului de evaluare terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria  
de folosinţă arabil, 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.2848 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi)
situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, 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 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  aprobarea Raportului de evaluare terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria  
de folosinţă arabil, 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


