
       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie

,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''

                   Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                   Avînd în vedere:
                  .-Strategia de Dezvoltare a comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                   -prevederile Ghidului Solicitantului pe măsura 322, PNDR-Grupuri de Acţiune Locală;
                   -prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;
                   Examinând:
                   -expunerea de motive nr.2170/07.08.2013  al primarului comunei Cocora prin care 
propune emiterea unei hotărâri referitoare la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării unei 
documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru depunerea proiectului pe măsura 322 -PNDR;
                   -raportul de avizare nr.2202/12.08.2013 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                   -raportul de avizare nr.2203/12.08.2013 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                   -raportul de avizare nr.2210/13.08.2013 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie 
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
                    In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c", alin.4 lit.,,d'', ,,e'',  ,,f'', coroborat cu art.45 alin.(1)  
dinLegea 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 necesitatea şi oportunitatea proiectului de investiţii,,Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' , pentru populaţia comunei în număr 
de 1832 persoane.
                    Art.2.Consiliul local Cocora este de acord ca în momentul în care proiectul de 
investiţii,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' devine eligibil
şi primeşte finanţare din fonduri europene, să includă în bugetele pentru perioada de realizare a 
investiţiei, sumele alocate din fondurile europene pentru investiţie.
                   Art.3.Consiliul local Cocora se angajează ca în momentul realizării obiectivului de 
investiţii,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' să asigure 
exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a 
drumurilor şi să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 
5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.
                   Art.4.Primarul şi aparatul de specialitate subordonat va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                   Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată  persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 
secretarului  comunei.
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                                             BADEA  DUMITRU
           
                                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate,
                                                                                                            p.Secretarul comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin
Nr.29
Adoptată la COCORA
Astăzi  22.08.2013


