
                        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 suprafeţei de 607 m.p., aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora către S.C. BULROM PETROLEUM S.R.L.

Galaţi în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi 

                  Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  Având în vedere:
                  -prevederile art.15 lit.,,e"  din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
                  Examinand: 
                  -cererea nr.119/1/22.01.2016 emisă de S.C. BULROM PETROLEUM  S.R.L. Galaţi  prin 
care solicita concesionarea terenului alăturat celui concesionat în suprafaţă de 607 m.p.,  aparţinând 
domeniului privat al comunei, în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi.
                  -referatul nr.325/05.02.2016 al inspectorului cu probleme de urbanism din cadrul aparatului
de specialitate al primarului;
                  -raportul de avizare nr.444/16.02.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico 
financiare, protecţia mediului şi turism ;
                  -raportul de avizare nr.445/16.02.2016  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) , art.45 alin.(3)  şi art.123 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 a suprafeţei de 607 m.p. aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. BULROM PETROLEUM S.R.L. Galaţi, în vederea 
extinderii staţiei de distribuţie carburanţi.
                         (1)-terenul în suprafaţă de 607 m.p., situat în strada Principală nr.5, identificat cu 
număr cadastral 408 este alăturat terenului concesionat anterior de către societatea susmenţionată.
                         (2)-redeventa stabilită este  0,22 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,
                                      TOADER VASILE
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                    Secretar al comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin 
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