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

                                                                                 
H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la licitaţiile pentru
 concesionarea terenurilor din proprietatea comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                             Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                             Avand in vedere :
                            -prevederile art.16 alin.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii 
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                             Examinand: 
                             -expunerea de motive nr.2799/08.10.2012 a primarului comunei ;
                             -avizul nr.2851/15.10.2012 al comisiei juridice si de disciplina, amenajarea 
teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala.  
                             In temeiul art.36 alin.(2) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                             Art.1.Se aprobă constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea 
terenurilor din proprietatea comunei, în urmatoarea componenţă:
                              -Preşedinte  - Manea Valerica- inspector(contabil);
                              -Secretar      - Vlad Vasilica- referent cadastru şi urbanism;
                              -Membrii:    - Ghinea Ion-consilier principal;
                                                  - Avramiţă Ionel-muncitor;
                                                  - Toader Vasile-consilier local;
                                                  - Badea Dumitru-consilier local;
                                                  - Andrei Corneliu-Constantin-consilier local.
                             Art.2.Hotărârea Consiliului local nr.33/28.07.2011 se abrogă.
                             Art.3.Prezenta  hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-.Judeţul Ialomiţa 
în vederea exercitării controlului de legalitate precum 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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        R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
           PRIMAR 
Nr.2799/08.10.2012

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la

licitaţiile pentru concesionarea terenurilor din  proprietatea comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Prin prin proiectul de hotărâre nr.19 din 04.10.2012, s-a propus scoaterea la licitatie 
in vederea concesionarii a unor terenuri(loturi) situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                         În eventualitatea adoptării proiectului de hotărâre şi avand în vedere că există 
posibilitatea să mai  luam şi alte hotărâri  prin care să scoatem şi alte terenuri la licitaţie în vederea 
concesionării, este necesar sa constituim o comisie de licitatie, cu un numar impar de membri, dupa 
cum urmeaza :
                        Presedinte- Manea Valerica- inspector(contabil);
                        Secretar    - Vlad  Vasilica -referent cadastru şi urbanism;
                        Membri:   - Ghinea Ion- consilier principal;
                                         - Avrămiţă Ionel- muncitor;
                                         - Toader Vasile-consilier local;
                                         - Badea Dumitru-consilier local;
                                         - Andrei Corneliu-Constantin-consilier local.
                                         

                        Avand in vedere ca majoritatea componentilor comisiei de licitatie sabiliti prin 
hotararea consiliului local nr.33 din 28.07.2011 nu mai sunt in functie in cadrul institutiei noastre, 
propun abrogarea acestei hotarari si punerea in discutie a proiectului de hotarare actual in vederea 
adoptarii.

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DANUT



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2851 din 15.10.2012

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare
a ofertelor la licitaţiile pentru concesionarea terenurilor din  proprietatea

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 constituirii comisiei de evaluare a ofertelor la licitaţiile pentru  
concesionarea terenurilor din proprietatea  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

     


