
          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL  LOCAL  COCORA

H O T A R A R E
privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor apartinand domeniului public in 

inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                            Avand in vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia.
                            Examinand:
                            -expunerea de motive nr.64/09.01.2013 a primarului comunei Cocora;
                            -referatul nr.65/09.01.2013 a comisiei de inventariere a bunurilor apartiand 
domeniului public;
                             -raportul de avizare nr.152/18.01.2013 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, protectia mediului si turism;
                             -raportul de avizare nr.153/18.01.2013 al comisiei juridice si de disciplina, 
amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala;
                             -raportul de avizare nr.154/18.01.2013 al comisiei pentru invatamant, sanatate 
si familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                             In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

H O T A R A S T E:

                              Art.1. Se aproba trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor 
apartinand domeniului public in inventarul bunurilor apartiand domeniului privat,  în suprafaţă de 
459 m.p., avand următoarele  vecinatati: la N-strada Şcolii, la S-Domeniul public, la E-Clădire 
S.C.Dona SRL şi  la V-DJ 102 H, conform anexei nr.1 si anexei nr.2 la prezenta hotarare.
                             Art.2.Terenul se regaseste la pozitia nr.64 din inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Cocora conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.
                             Art.3.Primarul si compartimentul de specialitate din cadrul aparatului acestuia 
vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.
                             Art.4.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate, Consiliului Judetean Ialomita si va fi adusa la 
cunostinta publica prin grija secretarului delegat al comunei.

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,
                            DAVID  STANCIU  MARIAN

                                                                                                              CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                 p.Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu  Constantin

Nr.3
Adoptata la COCORA
Astazi, 29.01.2013



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
JUDETUL IALOMITA
Nr.64/09.01.2013

EXPUNERE  DE  MOTIVE
privind aprobarea  trecerii unui teren intravilan din inventarul bunurilor apartinand domeniului 
public in inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Tinand cont de prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea 
publica  si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, trecerea din 
domeniul public in domeniul privat se face prin hotarare a Consiliului Local.

Bunul imobil propus a fi trecut din inventarul bunurilor apartinand domeniului  public in 
inventarul bunurilor apartinand  domeniului  privat  este un teren identificat în inventarul 
domeniului public ca fiind spaţiu verde.
            Bunul imobil teren spaţiu verde având o suprafaţă de 459 m.p., având ca vecinătăţi:la N-
strada Şcolii, la S-domeniul public, la E-clădire SC Dona SRL, şi la V- DJ 102 H, este identificat 
la poziţia nr.64 din inventarul bunurilor aparţinînd domeniului public.
            Analizând poziţia nr.64 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
se observă că există o diferenţă de 36 m.p. sceasta rezultând  urmare a faptului  că masurătoarea a 
fost facută cu aparate de măsură TOPO, rezultând o suprafaţă de 459 m.p. faţă de suprafaţa de 
423 m.p. existentă în inventar.

Deoarece acest spaţiu nu are utilitate de spaţiu verde fiind un teren aferent clădirii fostului 
magazin propun trecerea acestui teren din inventarul domeniului public în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN DANUT



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public
Nr.65/09.01.2013

R E F E R A T
privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului public, în inventarul bunurilor aparţinând domeniului
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                          Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, a luat în discuţie propunerea de trecere a 
unui  teren  din  inventarul  bunurilor  aparţinând  domeniului  public  în  inventarul  bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                          În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.,,c'' şi art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi a prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea unui bun din 
domeniului public în inventarul domeniului privat se supune spre aprobare consiliului local.
                           Terenul spaţiul verde, având o suprafaţă de 459 m.p., cu vecinătăţi:la N-strada 
Şcolii, la S-domeniul public, la E-clădire S.C. Dona SRL şi la V-D.J. 102 H, se identifică la 
poziţia nr.64 din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public, în urma trecerii în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei să se identifice la poziţia 14, conform anexei 
la prezentul referat.
                            Faţă de inventar sunt unele modificări în sensul că există diferenţe între 
suprafaţa din inventar şi cea măsurată cu aparatul TOPO.Suprafaţa masurată cu aparatul TOPO 
este mai mare cu 36 m.p. , rezultând o suprafaţă de 459 m.p. faţă de 423 m.p. existentă ăn 
inventar.De asemeni s-au actualizat şi vecinătăţile.
                            Trecerea acestui teren în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei se impune întrucăt acesta nu are utilitate de spaţiu verde fiind aferent clădirii fostului 
magazin comunal.
                            Având în vedere cele prezentate propunem Consiliului local Cocora spre 
dezbatere şi aprobare trecerea acestui teren din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public 
în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                 PRIMAR,                                                               COMISIA  DE INVENTARIERE,
       Ing. Lefter Sorin Dănuţ                                       Stanciu Constantin- Secretar_____________
                                                                                    Manea Valerica-Inspector_______________
                                                                                    Vlad Vasilica-Referent cadastru__________
                                                                                    Ghinea Ion-Consilier principal___________



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.152 din 18.01.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor

aparţinând domeniului public în inventarul bunurilor 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 18.01.2013, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public, în inventarul 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 18.01.2013
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.153 din 18.01.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor

aparţinând domeniului public în inventarul 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 18.01.2013 discuţie,proiectul de 
hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public în inventarul 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, 18.01.2013
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.154 din 18.01.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor

aparţinând domeniului public în inventarul 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 18.01.2013, a 
luat in discutie, proiectul de hotarare privind trecerea unui teren intravilan din inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public în inventarul 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 18.01.2013
La Cocora


