
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
                                                  

H O T Ă R Â R E
privind rezilierea  Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile Legii nr.50/1991, republicată şi reactualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
                       -prevederile Cap.VIII din caietului de sarcini întocmit cu ocazia scoaterii la licitaţie a 
bălţii comunale;
                       -prevederile art 7  din contractul de concesiune încheiat cu persoana fizică Sali Ernis, 
câştigătorul licitaţiei;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.1564/06.07.2015 a primarului  comunei Cocora;
                       -referatul nr.1565/06.07.2015 al compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;        
                       -raportul de avizare nr.1582/07.07.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                       -raportul de avizare nr.1611/09.07.2015 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                        În temeiul  art.36  alin.(2) lit.,,c'', coroborat cu art.45 alin.(1)   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 rezilierea Contractului de concesiune a bălţii comunale nr.1221 din  
07.06.2005 încheiat între  Consiliul local Cocora şi P.F. Sali Ernis, câştigătorul licitaţiei publice.
                        Art.2.Primarul comunei Cocora, împreună cu aparatul de specialitate al acestuia va aduce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
                        Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor în cauză  şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei. 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       GOGAN  PETRE
                                   

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    Secretarul  comunei,
                                                                                                                       Stanciu Constantin

Nr.38
Adoptată la COCORA
Astăzi, 22.07.2015



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
           PRIMAR,
Nr.1564/06.07.2015

EXPUNERE  DE  MOTIVE
privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005

                       Prin Hotărârea nr.9 din 09 martie 2005 a Consiliului local al comunei Cocora, s-a aprobat 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a bălţii comunale aflată în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei Cocora.
                        Pe cale de consecinţă, în vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.9 din
09 martie 2005, s-a organizat licitaţie publică, licitaţie care a fost câştigată de P.F. SALI  ERNIS.
                        Ca urmare a acestui fapt, Consiliul Local Cocora în calitate de concedent, a încheiat 
contractul de concesiune nr.1221 din 07.06.2005 cu persoana fizică SALI ERNIS în calitate de 
concesionar, domiciliat în municipiul medgidia, judeţul Constanţa.
                         La data respectivă concesionarul a luat act de obligaţiile ce îi revin, obligaţii stipulate de 
fapt atât în contractul de concesiune pe care l-a semnat cât şi în caietul de sarcini pe care l-a achiziţionat 
înaintea licitaţiei.
                          În data de 03 august 2005 concesionarul Sali Ernis îl mandatează pe numitul Neagu 
Cristian Walter, domiciliat în municipiul Bucureşti, să efectueze în numele acestuia orice act de 
administrare şi conservare a bălţii comunale în suprafaţă de 12,12 ha aflată în S-E comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa.
                          Au trecut aproape 10  ani de atunci şi balta comunală arată mai rău ca atunci când a fost 
concesionată, degradându-se de la an la an.
                           Mandatarul nu a executat nici o lucrare în vederea consolidării malurilor, nu a organizat
pescuit pentru cetăţeni, nu a executat investiţii de niciun fel aşa cum este prevăzut în caietul de sarcini, 
ba mai mult în toamna anului 2014 s-a dat drumul la baraj iar apa din baltă s-a scurs pe firul care duce 
spre balta Reviga , în felul acesta balta a secat. 
                           Noroc cu precipitaţiile din primăvara anului 2015, acestea făcând ca balta să acumuleze
din nou apă.
                            În urma acestor constatări în şedinţa Consiliului local din 10 februarie 2015 s-a 
analizat situaţia în care se găseşte balta comunală, din referatele prezentate de către personalul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului reieşind că nu au fost respectate obligaţiile 
stabilite în caietul de sarcini şi la art.7 din contractul de concesiune.
                            În consecinţă am procedat la înaintarea unei notificări atât către concesionar cât şi către
mandatar prin care l-am adus la cunoştinţă neregulile constatate invitându-i în data de 07 mai 2015 la 
sediul Primăriei Cocora pentru a purta discuţii în legătură cu deficienţele constatate, în caz contrar 
suntem nevoiţi să reziliem contractul de concesiune.
                           În data de 7 mai 2015 s-a prezentat la sediul Primăriei Cocora numai mandatarul Neagu
Cristian Walter, concesionarul, domnul Sali Ernis trimiţând un împuternicit în persoana domnului avocat
Mihai Răvescu.



                           În urma discuţiilor purtate s-a încheiat un proces verbal unde este menţionat punctul de 
vedere al consiliului local de a se mai da un termen de 30 de zile concesionarului pentru remedierea 
deficienţelor.Punctul de vedere al concesionarului a fost acela că va da răspuns în scris în cel mai scurt 
timp.
                            Constatăm că nici până la ora actuală nu am primit răspuns şi constatăm de asemeni că 
nu s-a acţionat în vederea remedierii deficienţelor.
                            Având în vedere cele menţionate propun Consiliului Local Cocora spre dezbatere în 
vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune a bălţii comunale 
Cocora nr.1221 din 07.06.2005 încheiat cu P.F. Sali Ernis.
                            
                           
                          
                         

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

       



 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1565/06.07.2015

R E F E R A T
privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2015

                                         În urma analizei stadiului actual al bălţii comunale Cocora şi a Contractului de 
concesiune nr.1221 din 07.06.2005  privind concesionarea bălţii comunale de către persoana fizică Sali 
Ernis, baltă situată în partea de S-E a comunei Cocora, am constatat că nu sunt respectate obligaţiile 
concesionarului aşa cum sunt menţionate în caietul de sarcini, respectiv:
                                         -păstrarea în bune condiţii a bunului de către concesionar;
                                         -respectarea destinaţiei pentru care a fost concesionat bunul;
                                         -limitarea şomajului în localitate, prin angajarea de muncitori localnici;
                                         -nu au fost amenajate locuri speciale pentru pescuit pentru cetăţeni;
                                         -nu a solicitat certificat de urbanism pentru consruirea unei cherhanale sau 
chioşc pentru vânzarea peştelui;
                                         -nu s-au executat lucrări de consolidare a malurilor bălţii, lucrări de dragare;
                                         -nu s-a menţinut nivelul apei constant al bălţii.
                                        Având în vedere cele constatate propun Consiliului Local Cocora rezilierea 
Contractului de concesionare al bălţii comunale încheiat cu persoana fizică Sali Ernis.

ÎNTOCMIT,
Inspector Vlad Vasilica


