
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 19.09.2018 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.163 din 13.09.2018, la care 
participă 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
                     Participă de drept  domnul Lefter Sorin-Dănuţ-primarul comunei şi 
domnul Stanciu Constantin-secretarul  comunei.
                     Doamna consilier Petcu Victoria  -preşedintele de şedinţă, înainte 
de a prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului 
verbal al şedinţei ordinare din data de 17.07.2018.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Doamna consilier Petcu Victoria - preşedintele de şedinţă prezintă 
ordinea de zi care este următoarea:
                       -proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general  pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL;
                       -diverse.
                       Se supune la vot ordinea de zi şi este aprobată cu unanimitate de 
voturi.                  
                       Se  intră în ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului primar   
pentru a prezenta expunerea de motive  la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea actualizării devizului general  pentru obiectivul de 
investiţii,,Reabilitare drumuri comunale în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" 
prin Programul PNDL.
                     Doamna consilier Petcu Victoria -preşedintele de şedinţă consultă 
consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Doamna consilier Petcu Victoria spune în cuvântul său că aşa cum 
reiese din materialele prezentate necesitatea prelungirii cu încă un metru a 
tuburilor aferente podeţelor din dreptul porţilor cetăţenilor este justificată din 
punct de vedere legal.
                     Se referă în continuare şi întreabă în ce condiţii s-a asfaltat 
segmentul de pe strada Plopilor care face legătura ăntre strada Magnoliei şi 
starda Eternităţii, având în vedere că acest segment nu este prins în proiect.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând
că la intersecţiile celor trei străzi constructorul a prevăzut o prelungire de o 



anumită lungime  care să facă legătura cu străzile intesectate.In situaţia de pe 
strada Plopilor rîmânea o segment foarte mic neasfaltat până la strada Eternităţii.
                     În această situaţie în urma înţelegerii cu dirigintele de şantier şi 
beneficiar, constructorul a asfaltat si aceast segment, datorită unei rezerve de 
material, astfel că această prelungire nu influienţează costul lucrării,  aceasta 
intrând în acelaşi preţ.
                     Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi 
se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare drumuri comunale 
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa" prin Programul PNDL şi este aprobat cu 11
voturi pentru.
                        Se trece la diverse  unde doamna consilier Petcu Victoria se 
referă la contractul de concesiune al domnului Dragosin Aurel şi întreabă 
secretarul comunei dacă hotărârea prin care s-a aprobat concesionarea 
terenurilor către acesta a fost revocată în vederea brezilierii contractului de 
concesiune.
                        Domnul secretar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria 
spunând că  hotărârea respectivă nu a fost revocată, revocarea se va face tot 
printr-o hotărâre a consiliului local.
                         Doamna consilier Petcu Victoria propune  domnilor consilieri  ca
prin hotărârile pe care le vom lua să ajutăm pe domnul Dragosin Aurel să intre 
în legalitate cu acele terenuri.
                         În continuare au noi discuţii pe tema staţiei de autobuz din 
centrul comunei, situaţia acesteia nefiind soluţionată nici la această dată.
                         Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind 
epuizată doamna consilier Petcu Victoria -  preşedintele de şedinţă declară 
închise lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                      SECRETAR,
              PETCU  VICTORIA                                    STANCIU CONSTANTIN


