
                        RO M Â N I A
                   JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                                         
H O T Ă R Â R E

privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri(loturi) 
situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, apartinând domeniului 

privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa 

                  Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  Având în vedere:
                  -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;
                  -prevederile H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
                  Examinand: 
                  -cererea nr.1789/18.06.2012 a domnului Dragosin Aurel, prin care solicita concesionarea 
prin incredintare directa a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, aparţinând domeniului privat al 
comunei;
                  -referatul nr.2772/05.10.2012 al referentului cu probleme de urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului;
                  -raportul de avizare nr.2822/11.10.2012 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico 
financiare, protecţia mediului şi turism ;
                  -raportul de avizare nr.2850/15.10.2012  al comisiei juridice şi de disciplină , amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială .
                  În temeiul 36 alin.(5) lit.,,b’’, art.39 alin.(1) si art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                   Art.1.Se aprobă concesionarea prin incredinţare directă domnului Dragosin Aurel 
a următoarelor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului 
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomita:
                         (1)-terenul situat în strada Principală nr.69 C, în suprafaţă de 363 m.p., număr cadastral 
20772, cu următoarele vecinătăţi: N-strada Principală, S-N.C. 363, E-N.C. 363 şi V- N.C. 250; 
                            -redeventa stabilită este  0,25 lei/ m.p./an.
                         (2)-terenul situat în strada Plopilor nr.2, în suprafaţă de 493 m.p., număr cadastral 
20770, cu următoarele vecinătăţi: N-N.C. 332 şi N.C.392, S-strada Plopilor, E-Coman Vasile şi V-
Domeniul privat al comunei Cocora.
                             -redevenţa stabilită este de 0,25 lei/m.p./an.
                         (3)-terenul situat în strada Plopilor nr.4, în suprafaţă de 1.566 m.p., număr cadastral 
20773, cu următoarele vecinătăţi: N-N.C. 363 , la S-strada Plopilor, la E-Domeniul privat al comunei 
Cocora şi la V-Domeniul privat al comunei Cocora.
                              -redevenţa stabilită este de 0,25 lei/m.p./an.
                   Art.2.Redevenţa obtinută prin concesiune se va face venit la bugetul local.
                   Art.3. Primarul împreună cu aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
                             PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
                                        GOGAN  PETRE
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                  p.Secretar al comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin 
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 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2822 din 11.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind concesionarea prin încredinţare directă a unor
terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, 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 concesionarea prin încredinţare directă a unor 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.2850 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind concesionarea prin încredinţare directă a unor

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  concesionarea prin încredinţare directă a unor 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.

              p.Presedinte comisie,
                   CÎRJAN  SAVU

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 15.10.2012
La Cocora



          ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.2772/05.10.2012

R E F E R A T
privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri(loturi) situate în 

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

                       Subsemnata Vlad Vasilica, referent urbanism şi cadastru în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora, urmare cererii depuse de domnul Dragosin Aurel prin care 
solicita concesionarea prin încredintare directă a unor terenuri(loturi), am procedat la verificarea 
amplasamentului terenurilor solicitate şi am constatat următoarele:
                       Terenurile solicitate pentru concesionare prin încredinţare directă sunt situate în 
intravilanul comunei Cocora, aparţin domeniului privat al comunei, fac parte din Planul Urbanistic 
General aprobat prin Hotărârea Consililui Local nr.26/05.02.2002, modificată de H.C.L. 
nr.10/19.07.2012 şi sunt aferente clădirilor cumpărate de domnul Dragosin Aurel-medic veterinar, 
clădiri în care funcţionează Dispensarul veterinar al comunei şi sunt întocmite cărţi funciare.
                        Aceste terenuri sunt degrevate de orice sarcini şi nu fac obiectul vreunui litigiu.
                        Terenurile solicitate pentru concesionare prin încredinţare directă domnului Dragosin 
Aurel, sunt identificate astfel:
                         -terenul situat pe str.Principală nr.69 C în suprafaţă de 363 mp;
                         -terenul situat pe str.Plopilor  nr.2 în suprafaţă de 493 mp;
                         -terenul situat pe str.Plopilor nr.4 în suprafaţă de 1.566 mp. 
                         Tinând cont de faptul că aceste terenuri sunt aferente clădirilor dispensarului veterinar 
si a căilor de acces către acesta, propun concesionarea lor prin încredinţare directă domnului Dragosin 
Aurel cu o redevenţă de 0,25 lei/mp./an, asa cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de 
evaluatori autorizaţi.
                           Anexez alăturat:
                                                   -Hotărârea Consiliului local de aprobare a PUG;
                                                   -Planul de încadrare în zonă;
                                                   documentaţia cadastrală.

REFERENT
cadastru şi urbanism,

Vlad Vasilica


