
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
JUDETUL IALOMITA

PROCES  VERBAL

                     Încheiat astăzi 10.04.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului local 
Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.103  din 02.04.2019, 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.
                    Întrucât au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă este 
necesară alegerea unui alt preşedinte care să conducă lucrările şedinţelor de consiliu 
local pentru următoarele trei luni.
                     Este propus domnul consilier David Stanciu Marian ca preşedinte de 
şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu local pentru următoarele trei
luni.
                     Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere   şi este 
aprobată cu unanimitate de voturi, astfel domnul  consilier David Stanciu Marian   a 
fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţelor de consiliu 
local pe următoarele trei luni.
                     Domnul consilier David Stanciu Marian  este invitat la prezidiu pentru 
a prelua conducerea lucrărilor şedinţei.          
                    Domnul consilier David Stanciu Marian  -preşedintele de şedinţă, 
înainte de a prezenta ordinea de zi, invită secretarul comunei să dea citire procesului 
verbal al şedinţei ordinare din data de 21.02.2019.
                    Supus votului consiliului local procesul verbal a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.
                    Domnul consilier David Stanciu Marian - preşedintele de şedinţă 
prezintă ordinea de zi care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor 
precedenţinpentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A;
                      -proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice pentru orbiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă cu program normal 
Cocora, judeţ Ialomiţa";
                      -proiect de hotărâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                       -proiect de hotărâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                       -proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.1604 din 04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în 
intravilanul comunei Cocora, număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară 
20870 UAT Cocora în urma solicitării concesionarului Gheorghe Aneta.
                      -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 secretar pentru a 
prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul
anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                     Domnul consilier David Stanciu Marian -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Nefiind  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul 
anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A şi este aprobat 
cu 10 voturi pentru şi o abţinere din partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
,,Construire Grădiniţă cu program normal Cocora, judeţ Ialomiţa".
                     Domnul consilier David Stanciu Marian -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se adresează 
domnului primar spunând că este cea mai mare greşeală cu demolarea  şcolii.Această
şcoală s-a reabilitat de două ori până acum.Consider că expertiza care s-a făcut nu 
este corespunzătoare.Această clădire este nu simbol şi nu consider că trebuie 
demolată.
                    Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că 
toate demersurile pe care le-am făcut au fost făcute cu acordul Ministerului 
Învăţământului, persoana care a făcut expertiza  şi-a pus semnătura pe această 
lucrare.Se vor deplasa în teritoriu reprezentanţi din partea ministerului împreună cu 
proiectantul şi vor verifica aceste aspecte mai ales că se va construi o grădiniţă nouă,
modernă.
                    Nemaifiind alte  discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă cu program normal 
Cocora, judeţ Ialomiţa" şi este aprobat cu 10 voturi pentru şi un vot împotrivă din 
partea doamnei consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar  pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi 
însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa.
                      Domnul consilier David Stanciu Marian -preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care întreabă de ce 
sunt înscrise drumurile cu lăţimea de 4 m pentru că în câmp practic drumurile sunt 
mult mai înguste.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că 
planurile parcelare iniţiale nu sunt întocmite corespunzător.În momentul 
măsurătorilor şi a punerii în posesie de exemplu nu s-a lăsat zona de protecţie în 
zona canalelor de desecare.Drumurile de exploatare chiar dacă acestea au fost 



stabilite iniţial la lăţimea de 4m, acestea s-au îngustat sau chiar au dispărut datorită 
proprietarilor de terenuri care le-au arat câte puţin în fiecare an.În vederea   
cadastrarării  sistematice OCPI a numit specialişti care vor efectua această lucrare, 
după finalizarea lucrării se va proceda la bornare şi stabilirea corectă a limitelor.
                     De exemplu sola Bejan are scriptic lungimea de 1000 m iar faptic 
aceasta măsoară 900 m.Acest lucru se datorează faptului că cei de la Reviga nu a 
respectat hotarul intrând în teritoriul comunei Cocora.După cadastrare se va putea 
remedia acest aspect, atunci se va întruni o comisie formată di reprezentanţi ai OCPI,
ai Primăriei Reviga şi Primăria Cocora şi se va proceda la delimitarea corectă şi se 
va face bornarea corespunzătoare.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind privind actualizarea şi însuşirea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa si este aprobat cu 11 voturi pentru.
                     Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi 
însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, 
judeţul Ialomiţa.
                     Domnul consilier David Stanciu Marian-preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                     Se dă cuvântul doamnei consilier Petcu Victoria care se adresează 
domnului primar întrebând ce se va face cu terenul care a rezultat în plus.În comună 
are pâmânt în plus cine vrea şi cine nu vrea.De exemplu toţi consilierii după părerea 
mea lucrează pământ fără să aibă dreptul.
                     Un alt aspect este acela că în inventarul comunei Cocora există 
suprafaţa de 5,62 ha arabil care nu este concesionat.Ce se întâmplă cu acest teren ?
                     Acelaşi aspect este şi cel legat de balta comunală.
                     Domnul primar răspunde doamnei consilier Petcu Victoria spunând că 
suprafeţele identificate ca plusuri, de fapt nu sunt plusuri ci ele sunt bucăţele de teren
rămase în planurile pacelare, urmând ca ele să compenseze minusurile care vor 
apărea la sectoarele care urmează a fi măsurate în continuare pentru că pe total UAT 
se va înregistra un deficit de aproximativ 2,5 ha.
                     Referitor la terenuri plus care sunt lucrate de cetăţeni nu am cunoştinţă 
şi dacă sunt nu eu sunt acela ca le-am distribuit teren.
                     Referitor la terenul de 5,62 ha acesta există dar nefiind cultivat acesta a 
devenit păşune fiind păşunat anual de animalele din comună.În acest moment nu se 
poate concesiona deoarece nu avem carte funciară.
                     Referitor la balta comunală la fel se va proceda la scoaterea la licitaţie 
în momentul obţinerii cărţii funciare.
                     Am mai discutat acest aspect şi cu alte ocazii, în momentul în care se va
putea concesiona va trebui ca domnii consilieri să hotărască şi să stabilească 
condiţiile care trebuiesc puse eventualului concesionar deoarece aceasta trebuie 
amenajată, de asemeni şi la baraj este de lucru.
                     Domnul consilier Toader Vasile se înscrie la cuvânt spunând că din 
situaţiile de la APIA întradevăr sunt cetăţeni care au teren în plus.



                     Referitor la suprafaţa de 5,62 ha în timpul cât acesta a fost primar 
terenul se concesiona sau închiria la cetăţenii comunei.Atunci se putea închiria sau 
concesiona fără carte funciară.
                     Nemaifiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se 
supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea  şi însuşirea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa şi  este aprobată  cu 10 voturi pentru şi o abţinere din partea doamnei 
consilier Petcu Victoria.
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul domnului 
secretar pentru a prezenta referatul la proiectul de hotărâre privind rezilierea 
contractului de concesiune nr.1604 din 04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 
1062 mp., situat în intravilanul comunei Cocora, număr cadastral 20870, înscris în 
Cartea Funciară 20870 UAT Cocora în urma solicitării concesionarului Gheorghe 
Aneta.
                     Domnul consilier David Stanciu Marian-preşedintele de şedinţă 
consultă consiliul local dacă sunt discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi.
                      Nefiind   discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi se supune 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.1604 din 04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în 
intravilanul comunei Cocora, număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară 
20870 UAT Cocora în urma solicitării concesionarului Gheorghe Aneta şi este
aprobat cu 11 voturi.
                       Se trece la ,,Diverse" şi se dă cuvântul doamnei Petcu Victoria care se 
adresează domnului primar întrebând ce se întâmplă în primărie şi de ce s-a încuiat 
sala de şedinţe, referindus-se la situaţia celor doi funcţionari din primărie care în 
opinia acesteia beneficiază de rele tratamente din partea primarului.
                       Domnul primar spune că această sală nu este birou ci este sală de 
şedinţe şi ca atare poate fi şi încuiată.De asemeni domnul primar neagă faptul că cei 
doi funcţionari beneficiază de rele tratamente  şi că nu a încălcat legea în ce priveşte 
drepturile acestor funcţionari.
                       Nemaifiind alte probleme de discutat, ordinea de zi fiind epuizată 
domnul consilier  David Stanciu Marian -  preşedintele de şedinţă declară închise 
lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ,                                         SECRETAR,
        DAVID  STANCIU  MARIAN                             STANCIU CONSTANTIN


