
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

        
HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice  prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobil teren intravilan și

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ Construire camin cultural în
sat Cocora, comuna Cocora,  județul Ialomița”

            Consiliul Local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
             Avand in vedere:

       -Expunerea de motive nr .277/29.01.2018 a Primarului comunei Cocora;
       -Hotărârea Consiliului  Local  nr.3/22.06.2016 privind declararea  Consiliului  Local  al
Comunei Cocora ca legal constituit;
       -Raportul de specialitate nr.278/29.01.2018 al referentului cu probleme de urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
        -Raportul de avizare nr.609/20.02.2018 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.

             In conformitate cu prevederile :
            - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b,c,d şi e, alin.(4) lit.a,d şi e, alin.(6) lit.a, pct.5,11 şi 14 şi alin.
(7) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂŞTE:

              Art.1.  Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administrației
Publice,  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  pe  bază  de  protocol,   a
amplasamentului  constituit  din teren,   situat în intravilanul comunei Cocora,  sat Cocora,  strada
Stadionului, nr.8, Județul Ialomița și aflat în administrarea Consiliului local Cocora, în suprafaţă de
2540 mp, din totalul de 2.593 mp înscrişi în  cartea funciară, identificat potrivit Cărţii funciare
nr.21577, nr cadastral 21577, nr. Topo 21577,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire camin cultural  în  sat
Cocora,comuna Cocora,  județul Ialomița.”
             Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
             Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Cocora, județul
Ialomița,  a  cheltuielilor  pentru  racordurile  la  utilități  (electrică,  apă,  canal,  gaz  sau  alt  tip  de
combustibil utilizat etc.);



           Art.4. Consiliul  Local al comunei  Cocora,  se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

          Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari
finanțate de UAT Cocora în valoare de 129,778 mii lei cu TVA.

          Art.6.  Consiliul Local al Comunei Cocora  se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani;

         PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                 NECULA  VALENTIN

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                 Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin

Nr.11
Adoptată la COCORA
Astăzi, 20.02.2018

                  



ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
 COMUNA   COCORA

PRIMAR

        
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice  prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului, imobil teren intravilan și

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ Construire camin cultural în
sat Cocora, comuna Cocora,  județul Ialomița”

            Primarulcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
            Avand in vedere:

       -Expunerea de motive nr.277/29.01.2018 a Primarului comunei Cocora;
       -Hotărârea Consiliului  Local  nr.3/22.06.2016 privind declararea  Consiliului  Local  al
comunei Cocora ca legal constituit.
       -Raportul de specialitate al referentului cu probleme de urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;

              -Raportul de avizare nr.____/_________2018 al comisiei  juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
             In conformitate cu prevederile :
            - Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b,c,d şi e, alin.(4) lit.a,d şi e, alin.(6) lit.a, pct.5,11 şi 14 şi alin.
(7) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare următorul,

                                               PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

              Art.1  Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administrației
Publice,  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  pe  bază  de  protocol,   a
amplasamentului  constituit  din teren,   situat în intravilanul comunei Cocora,  sat Cocora,  strada
Stadionului, nr.8, Județul Ialomița și aflat în administrarea Consiliului local Cocora, în suprafaţă de
2540 mp, din totalul de 2.593 mp înscrişi în  cartea funciară, identificat potrivit Cărţii funciare
nr.21577, nr cadastral 21577, nr. Topo 21577,  liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire camin cultural  în  sat
Cocora,comuna Cocora,  județul Ialomița.”
                     Art.2.  Amplasamentul este viabilizat,  conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementărilor în vigoare;
                     Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Cocora,
județul Ialomița, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.);



                     Art.4. Consiliul Local al comunei  Cocora,  se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

                      Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari
finanțate de UAT Cocora în valoare de 129,778 mii  lei cu TVA.

                      Art.6.  Consiliul  Local  al  Comunei  Cocora  se obligă ca,  după predarea
amplasamentului  și a obiectivului  realizat,  să mențină destinația  acestuia și să îl  întrețină pe o
perioadă de minim 15 ani;

                  INIŢIATOR PROIECT,
                                PRIMAR,
                  Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                          Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretarul comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.9
Astăzi, 29.01.2018



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.279/29.01.2018

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administrației Publice,  prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului,
imobil teren intravilan și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “

Construire camin cultural în  sat Cocora, comuna Cocora,  județul Ialomița”
 

Încheiat astăzi 29 ianuarie 2018 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului, imobil teren intravilan și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii “ Construire camin cultural în  sat Cocora, comuna Cocora,  județul Ialomița”
, la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa.

                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la
sediul instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

  



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
            PRIMAR
Nr.277/29.01.2018

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice,  prin Compania Naţională de Investiţii ,,CNI" S.A. a amplasamentului,
imobil teren intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea executării executării obiectivului de

investiţii,, Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"

                   Supunem analizei şi aprobării Consiliului local prezentul proiect de hotărâre  
promovat în baza Referatului de specialitate al Serviciului de Urbanism.

                   Pentru realizarea investiţiei este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu local 
prin care să ne asigure o serie de facilităţi, obligatorii în vederea începerii şi finalizării obiectivului 
de investiţie, după cum urmează:

                   a) predarea amplasamentului(terenului) destinat construcţiei, pe perioada realizării 
investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale , 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin C.N.I. S.A. care va realiza investiţia;

                   b) amplasamentul se va preda de către beneficiar, viabilizat, conform 
documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

                   c) angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţe de teren necesare pentru 
depozitarea  şi pentru organizarea şantierului;

                   d) angajamentul de a asigura finanţare pentru racordurile la utilităţi(electrică, apă, 
canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

                   e) obligativitatea ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat să 
menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.

                    Terenul în suprafaţă de 2.593 mp, propus pentru a fi predat Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraaţiei Publice şi Fondurilor Europene prin C.N.I. S.A., face parte 
din domeniul public al comunei, este situat în zona centrală a comunei, se identifică cu nr.cadastral 
21577 şi are următoarele vecinătăţi:

                     - la Nord- md Cîrjan Ivan;
                     - la Sud  - str.Stadionului;
                     - la Est   - domeniul privat al comunei Cocora;
                     - la Vest - str.Căminului.
                     De asemenea după aprobare este necesar ca administraţia să asigure finanţarea 

necesară pentru racordurile laa utilităţi, studiile geotehnice şi de fundaţii ale proiectului tehnic, 
precum şi avizele şi acordurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru 
implementarea obiectivului de investiţie pe amplasamentul dorit.

                     Prevederile legale care stau la baza proiectului de investiţie sunt:
                     -  O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I." 

S.A., modificată şi completată de O.G. nr.16/19.08.2014;



                     -  Legea nr.117/2002 pentru aprobarea O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I." S.A.

                     -  art.36 alin.(2) lit.c,d şi e, alin.(4) lit.d şi e, alin.(6) lit.a pct.5 şi 6 şi art.123 
alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.278/29.01.2018

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Publice,  prin Compania Naţională de Investiţii ,,CNI" S.A. a amplasamentului,
imobil teren intravilan şi asigurarea condiţiilor în vederea executării executării obiectivului de

investiţii,, Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa"
 

                      Având în vedere faptul că pe raza comunei Cocora nu există cămin cultural, este 
necesară realizarea unui  cămin cultural nou, modern care să satisfacă  cerinţele în ce priveşte 
desfăşurarea activităţilor cultural-educative la nivel local.
                      Conform legislaţiei în materie şi în urma solicitării C.N.I. S.A., Consiliul local 
Cocora trebuie să adopte o hotărâre prin care trebuie să asigure o serie de facilităţi obligatorii în 
vederea începerii şi finalizării obiectivului de investiţii ,,Cămin cultural în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa", avându-se în vedre următoarele:

              a) predarea amplasamentului(terenului) destinat construcţiei, pe perioada realizării 
investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale , 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin C.N.I. S.A. care va realiza investiţia;

              b) amplasamentul se va preda de către beneficiar, viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

              c) angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţe de teren necesare pentru 
depozitarea  şi pentru organizarea şantierului;

              d) angajamentul de a asigura finanţare pentru racordurile la utilităţi(electrică, apă, 
canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

              e) obligativitatea ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat să 
menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.

               Astfel după aprobare este necesar ca administraţia să asigure finanţarea necesară 
pentru racordurile laa utilităţi, studiile geotehnice şi de fundaţii ale proiectului tehnic, precum şi 
avizele şi acordurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru implementarea 
obiectivului de investiţie pe amplasamentul dorit.

              Terenul în suprafaţă de 2.593 mp, propus pentru a fi predat Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin C.N.I. S.A., face parte din domeniul
public al comunei, este situat în zona centrală a comunei, se identifică cu nr.cadastral 21577 şi are 
următoarele vecinătăţi:

                     - la Nord- md.Cîrjan Ivan;
                     - la Sud  - str.Stadionului;
                     - la Est   - domeniul privat al comunei Cocora;
                     - la Vest - str.Căminului.
                 Alăturat ataşăm planul de amplasament şi delimitare a imobilului(terenului).

REFERENT URBANISM,
Avrămiţă Ionel



           ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.609 din 20.02.2018

A V I Z
la  proiectul  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi

Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,CNI" S.A. a amplasamentului
imobil  teren  intravilan  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de
investiţii,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţa legal constituită în data de 20.02.2018,  a luat discuţie

proiectul de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei
Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  ,,CNI"  S.A.a  amplasamentului  imobil  teren
intravilan  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea  executării  obiectivului  de  investiţii,,Construire
cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa''.

                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de
modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.

                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul
prevederilor  Legii  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  local  al  comunei  Cocora,  comisia
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
         BADEA  DUMITRU

                                                                                                         Membri,

                                                                              BANCIU RĂDEL- GEORGEL_____
                                                                              CÎRJAN  SAVU__________________
                                                                              NECULA VALENTIN_____________
                                                                              TOADER VASILE________________
                                                                                                   
Emis astăzi, 20.02.2018
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

         

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru investitia

 „Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, județul Ialomița” 

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:

•  Proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  întocmite  de  către  dl  Sorin
Dănuț  Lefter,  primarul  comunei  Cocora,  privind  necesitatea   construirii  asezamantului
cultural care sunt în interesul comunităţii locale,

• Prevederile:
            - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din

Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social  a O.G. nr. 25/ 2001
privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de  Investiţii  "C.N.I."  -  S.A,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

                -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local.
           Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de

Dezvoltare Locală a comunei Cocora aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Cocora   nr.41/11.12.2014,  modificată  şi  completată  prin  Hotărârea  Consiliului  local
nr.36/21.11.2017.

În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b)
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂŞTE:

                             Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii  „Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna
Cocora, județul Ialomița”, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
       NECULA VALENTIN                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                    Secretarul  comunei,
                                                                                             STANCIU CONSTANTIN

Nr.10
Adoptată la COCORA
Astăzi, 20.02.2018



Anexa: la Hotărârea Consiliului Local nr.10/20.02.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Regim de inaltime = Parter + 1 Etaj Parţial

Suprafata construita propusa = 585,50  mp 

Suprafata desfasurata propusa = 644,10 mp

                                                        inclusiv TVA
Valoarea totală a investiţiei 2.420,061 mii lei 518,703 mii euro

                                 din care C + M 1.431,580 mii lei 306,837 mii euro

Valoare finantata prin
Subprogram( „C.N.I.”)

2.290,283 mii lei 490,887 mii euro

din care C+M 1.393,373 mii lei 298,648 mii euro

Valoare  finantata  prin  U.A.T.
COCORA  (cheltuieli  pentru servicii
si lucrari finantate de UAT );

129,778 mii lei 27,816 mii euro

din care C+M 38,207 mii lei 8,189 mii euro
(la  cursul BNR din 22.01.2018, de 1 euro = 4,6656 lei)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Standard  de
Cost

Realizarea
investiţiei 

Euro/m2
Acd Euro/m2

Acd

Investiţia  de  bază  –  cost  unitar,
(cap.4/aria desf)

536 535,03

din care:
Construcţii  şi  instalaţii  (C+I)

(cap 4.1/aria desf)
385 374,90

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,
   NECULA VALENTIN                                        Secretarul comunei,
                                                                            STANCIU CONSTANTIN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

         

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia

 „Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, județul Ialomița” 

                       Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:

•  Proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  întocmite  de  către  dl  Sorin
Dănuț  Lefter,  primarul  comunei  Cocora,  privind  necesitatea   construirii  asezamantului
cultural care sunt în interesul comunităţii locale,

• Prevederile:
            - art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din

Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social  a O.G. nr. 25/ 2001
privind  înfiinţarea  Companiei  Naţionale  de  Investiţii  "C.N.I."  -  S.A,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

                 -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local.
Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare

Locală  a  comunei  Cocora  aprobată  prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Cocora
nr.41/11.12.2014,  modificată  şi  completată  prin  Hotărârea  Consiliului  local  36  din
21.11.2017.

În baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit.a),  pct.4, art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1), lit. b)
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propune spre aprobare Consiliului Local Cocora, următorul,

                                                PROIECT  DE  HOTĂRÂRE:

                             Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii  „Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna
Cocora, județul Ialomița”, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

      INIŢIATOR PROIECT,
              PRIMAR,                                                                 Avizat pentru legalitate,
   Ing.Lefter   Sorin-Dănuţ                                                           Secretarul  comunei,
                                                                                             STANCIU CONSTANTIN

Nr.10
Astăzi, 15.02.2018



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.532/15.02.2018

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica

pentru  investiţia ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora
judeţul Ialomiţa''

Incheiat astazi 15.02.2018
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind

transparenta decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele
de  tehnica  legislativa  pentru  elaborarea  actelor  normative,  art.44  alin.(1)  din  Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,  am  procedat  azi  data  de  mai  sus,la  afisarea  proiectului  de  hotarare  privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru investiţia ,,Construire cămin cultural în
sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa",  la sediul institutiei,  in vederea consultarii
acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.

                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot
depune la sediul institutiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

        



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.527/14.02.2018

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectului de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica

pentru  investiţia ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora
judeţul Ialomiţa''

                   Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modiificările
şi  completările  ulterioare,  stabileşte  în  sarcina  autorităţilor  administraţiei  publice  locale
competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea
lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformăriii cu prevederile angajamentelor asumate în
procesul  de integrare  europeană,  în  domeniul  protecţiei  mediului,  a  gospodăririi  apelor,  a
serviciilor  furnizate  cetăţenilor.În  conformitate  cu prevederile  art.36 alin.(6)  lit.,,a''  pct.4  ,
art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.,,b'' din Legea nr.215/2001, în exercitarea atribuţiilor sale,
Consiliul  local  aprobă,  la propunerea primarului,  documentaţiile  tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.

                 Privitor la modul de finanţare al investiţiei, menţionez  că documentaţia
tehnico-economică se propune a se finanţa prin Compania Naţională de Investiţii,,CNI" S.A.
care  se  derulează  în  cadrul  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice,
conform art.1 alin.(2), lit.,,d'' coroborat cu art.2 alin.(1), lit.,,d'', art.6 şi art.13 din Anexa nr.3
-Programul  naţional  de  construcţii  de  interes  public  sau  social  a  Ordonanţei  Guvernului
nr.25/2001  privind  înfiinţarea  Compamiei  Naşionale  de  Investiţii  ,,C.N.I."  S.A.,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  a  art.10  din  H.G.  nr.907/2016  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul  cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

            Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul
proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economică  pentru  investiţia
,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa'' .

PRIMAR,
Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.467/12.02.2018

RAPORT  DE  SPECIALITATE
la proiectului de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica

pentru  investiţia,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora
judeţul Ialomiţa''

 
       Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi studiul de fezabilitate întocmit în vederea

realizării obiectivului de investiţii,, Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora,
judeţul Ialomiţa",  am constatat următoarele:.

      Tipurile  de  obiective  de  investiţii,  categoriile  de  lucrări  şi  cheltuielile  care  se
finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin.(1) sunt stabilite conform art.1,
alin.(2),  lit.,,d''  coroborat  cu  art.2  alin.(1),  lit.,,d'',  art.6  şi  art.13  din  Anexa  3-Programul
naţional  de  construcţii  de  interes  public  sau  social  a  O.G.  nr.25/2001  privind  înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I." S.A., cu modificările şi completările ulterioare.

        Aşa cum reiese din Documentaţia prezentată, si analizînd devizul general, situaţia
indicatorilor se prezinţă astfel:

                                                        inclusiv TVA
Valoarea totală a investiţiei 2.420,061 mii lei 518,703 mii euro

                                 din care C + M 1.431,580 mii lei 306,837 mii euro

Valoare finantata prin
Subprogram( „C.N.I.”)

2.290,283 mii lei 490,887 mii euro

din care C+M 1.393,373 mii lei 298,648 mii euro

Valoare  finantata  prin  U.A.T.
COCORA  (cheltuieli  pentru servicii
si lucrari finantate de UAT );

129,778 mii lei 27,816 mii euro

din care C+M 38,207 mii lei 8,189 mii euro
(la  cursul BNR din 22.01.2018, de 1 euro = 4,6656 lei)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Standard  de
Cost

Realizarea
investiţiei 

Euro/m2
Acd Euro/m2

Acd

Investiţia  de  bază  –  cost  unitar,
(cap.4/aria desf)

536 535,03

din care:
Construcţii  şi  instalaţii  (C+I)

(cap 4.1/aria desf)
385 374,90

Regim de inaltime = Parter + 1 Etaj Parţial



Suprafata construita propusa = 585,50  mp 

Suprafata desfasurata propusa = 644,10 mp

   

          Având în vedere cele expuse propun Consiliului local Cocora spre aprobare
documentaţia  tehnico-economică  pentru investiţia  ,,Construire cămin cultural  în sat  Cocora,
comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.

     

Referent urbanism,
AVRĂMIŢĂ IONEL



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.607 din 20.02.2018

A V I Z
la proiectului de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica 

pentru  investiţia,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora, judeţul
Ialomiţa''

 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia
mediului  si  turism,  intrunita  in  sedinta  legal  constituita  in  data  de  20.02.2018,  a  luat  in
discutie,  proiectul  de  hotarare  privind aprobarea  documentaţiei  tehnico-economica  a
investiţiei,,Construire  cămin cultural  în sat Cocora, comuna 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,
  ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION_________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________
                                                                                   VLAD  DOREL_______________ 

Emis astazi, 20.02.2018
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.608 din 20.02.2018

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economica a

  investiţiei ,,Construire cămin cultural în sat Cocora, comuna Cocora
 judeţul Ialomiţa"

                      Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social culturale,
culte,  protecţia  copilului,  tineret  şi  sport,  întrunită  în  şedinţa  legal  constituită  în  data  de
20.02.2018,  a luat discuţie proiectul de hotărâre privind   aprobarea documentaţiei tehnico-
economică a  investiţiei ,,Construire cămin cultural în sat Cocora,  comuna Cocora, judeţul
Ialomiţa'' 

                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost
consemnate în procesul verbal de şedinţă, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri
de modificare a conţinutului proiectului de hotărâre.

                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul
prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

           Preşedinte comisie,
  DAVID-STANCIU MARIAN

                                                                                                         Membri,

                                                                               GOGAN RADU_________________
                                                                               TOADER VASILE______________
                                                                               VLAD DOREL_________________
                                                                               MIREA ION___________________
                                                                                                   

Emis astăzi, 20.02.2018
La Cocora
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