
ROMÂNIA
JUDETUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
         

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării unor sume din  excedentul  anilor precedenţi 

pentru finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei  A 

                            Consiliul local alcomunei Cocora, judeţul Ialomiţa,    
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                            -expunerea de motive nr.859/19.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                            -raportul nr.876/19.03.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.1088 din 02.04.2019 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                              Art.1.Se aprobă utilizarea sumei de 127.875,06 lei reprezentînd excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                              Art.2.Suma aprobată este necesară pentru lucrările de desfiinţare a,, Localului 
vechi Şcoală Cocora" -Corp C1.
                              Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 617.132,60 leireprezentând excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei  A.
                              Art.4.Suma aprobată reprezintă cofinanţare ce se suportă din bugetul local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii,,Construire Grădiniţă cu program normal 3 săli de 
grupă".         
                             Art.5.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                             Art.6.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                DAVID STANCIU MARIAN

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.16
Adoptată  la COCORA
Astăzi, 10.04.2019



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
        PRIMAR  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea utilizării unor sume din  excedentul  anilor precedenţi 

pentru finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei  A 

                            Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                            Având în vedere:
                            -prevederile art.58 alin.(1), lit. ,,a'', ,,b'' şi ,,c''  din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
                            Examinând:
                           -expunerea de motive nr.859/19.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                           -raportul nr.876/19.03.2019 al inspectorului(contabil) din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;
                            -raportul de avizare nr.___din _________2019 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economicco financiare, protecţia mediului şi turism.
                            În temeiul art.36  alin.(4) lit.,,a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local 
Cocora spre aprobare, următorul,
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

                             Art.1.-Se aprobă utilizarea sumei de 127.875,06  lei reprezentând excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A.
                              Art.2.-Suma aprobată este necesară pentru lucrările de desfiinţare a ,,Localului
vechi Şcoala Cocora-Corp C1.
                              Art.3.Se aprobă utilizarea sumei de 617.132,60 leireprezentând excedentul 
anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei  A.
                               Art.4.Suma aprobată reprezintă cofinanţare ce se suportă din bugetul local 
pentru realizarea obiectivului de investiţii,,Construire Grădiniţă cu program normal 3 săli de 
grupă".         
                              Art.3.Primarul şi inspectorul(contabil ) va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
                              Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate şi   va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei.

                    INIŢIATOR  PROIECT, 
                               PRIMAR,
                     Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                      Secretarul Comunei,
                                                                                                                        Stanciu Constantin
Nr.15
Astăzi, 25.03.2019



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.924/25.03.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul

anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltarea Sursei A 

Incheiat astazi 19.03.2019
                     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 utilizarii unor 
sume din  excedentul anilor precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A ,  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.859/19.03.2019

EXPUNERE  DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi pentru

finanţarea Secţiunii de  Dezvoltare a Sursei A 

                                   În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.,,a'', ,,b'' si ,,c'' din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
execedentul anual al  bugetului local rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar, pe cele două 
secţiuni , după efectuarea regularizărilor , se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 
utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative după cum urmează:
                                  - ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
                                  -pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite  din decalajele 
între veniturile şi cheltuielilor secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare ăn anul curent;
                                  -pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare, după caz la sfârşitul exerciţiului bugetar.
                                  În consecinţă,  propun spre aprobare  utilizarea sumei de 127.875,06  lei 
reprezentând excedentul anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a 
Sursei A, necesară pentru lucrările de desfiinţare a Localului vechi Şcoala Cocora" Corp C1.
                                  Propun de asemeni aprobare utilizarea sumei de 617.132,60 lei reprezentând
excedentul anilor precedenţi ai Sursei A pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A 
sumă ce reprezintă cofinanţare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de 
investiţii,,Construire Grădiniţă cu program normal 3 săli de grupă'' în comuna Cocora, judeţul 
Ialomiţa.
                                   
                                   

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin- Dănuţ



          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1088 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din  excedentul anilor

 precedenţi pentru finanţarea Secţiunii de Dezvoltare a Sursei A 

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul anilor precedenţi pentru 
finanţarea Secţiunii  de  Dezvoltare a Sursei A.
                      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, 02.04.2019
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii

,,Construire Grădiniţă program normal Cocora, judeţ Ialomiţa''

Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare 
Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
Examinând:
 -expunerea de motive  a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
 -raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cocora.

 În temeiul art.art.36, coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

              Art.1.  Se aprobă documentaţia  tehnico-economică  pentru obiectivul  de investiţii
,,Construire  Grădiniţă  cu  program  normal  Cocora,  judeţ  Ialomiţa''  în  cadrul  Programului
Operațional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10  Îmbunătățirea  infrastructurii  educaționale,
propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de  educație  și  formare   nr.  apelului  de  proiecte  nr  .  POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI,
conform Anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal Cocora, județ
Ialomiţa", în cuantum de 2.396.993,03 lei (inclusiv TVA), din care: C+M 1.847.429,67 lei(inclusiv
TVA). 

             Art 3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări în
cuantum de 617.132,60 lei.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                  DAVID STANCIU MARIAN
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                   S ECRETAR,         
                                                                                                              Stanciu Constantin

Nr.17
Adoptată la Cocora
Astăzi, 10.04.2019



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii

,,Construire Grădiniţă program normal Cocora, judeţ Ialomiţa''

Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare 
Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI
Examinând:
 -expunerea de motive nr.900/20.03.2019 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
 -raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cocora.

 În temeiul art.art.36, coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

              Art.1.  Se aprobă documentaţia  tehnico-economică  pentru  obiectivul  de investiţii
,,Construire  Grădiniţă  cu  program  normal  Cocora,  judeţ  Ialomiţa''  în  cadrul  Programului
Operațional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10  Îmbunătățirea  infrastructurii  educaționale,
propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de  educație  și  formare   nr.  apelului  de  proiecte  nr  .  POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI,
conform Anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniță program normal Cocora, județ
Ialomiţa", în cuantum de 2.396.993,03 lei (inclusiv TVA), din care:C+M 1.847.429,67 lei(inclusiv
TVA).

             Art 3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări în
cuantum de 617.132,60 lei(inclusiv TVA).

                    INIŢIATOR  PROIECT
                             PRIMAR,
                    Ing.Lefter Sorin-Dănuţ
                                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                                                   S ECRETAR,         
                                                                                                              Stanciu Constantin

Nr.16
Astăzi, 26.03.2019



     ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.968/26.03.2019

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru

 obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă program normal,  Cocora, judeţ Ialomiţa''

Încheiat astăzi 26 martie 2019

                     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 si completările ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afişarea proiectului de hotarare privind  aprobarea documentaţiei tehnico-
economică pentru investiţia ,,Construire Grădiniţă program normal, Cocora, judeţ  Ialomiţa",  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



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
       PRIMAR
Nr.900/20.03.2019

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii ,,Construire Grădiniţă program normal,  Cocora, judeţ Ialomiţa''

                    În urma deschiderii apelului de proiecte POR/10/2018/10/10.a/APC/7 regiuni şi 
POR/10/2018/10/10.a/APC/BI, respectiv POR/10/2018/10/10.b/APC/7 regiuni şi 
POR/10/2018/10/10.b/APC/BI , Ministerul Educaţiei Naţionale a depus cereri de finanţare în 
cadrul acestor apeluri în vederea rambursării cheltuielilor ocazionate de construcţia/reabilitarea şi
dotarea cu mobilier a unităţilor de învăţământ cuprinse în Proiectul privind Reforma Educaţiei 
Timpurii(PRET) şi Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare(PRIS) .
                     Printre U.A.T.-urile care au solicitat construcţia unei grădiniţe noi în cadrul acestui 
program, se  numără şi comuna Cocora.
                      De aceea se impune adoptarea unei hotărâri a consiliului local  pentru aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii sus menţionat.
                  Având în vedere cele expuse mai sus propun consiliului local spre aprobare a proiectul 
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
,,Construire Grădiniţă cu program normal 3 săli grupă '' în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa în 
forma prezentată.

PRIMAR,

Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



       ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1089 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţii,,Construire Grădiniţă program normal, Cocora, judeţ Ialomiţa''

 

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, proţectia mediului şi 
turism, întrunită în şedinta legal constituită în data de 02.04.2019, a luat în discuţie, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiţii,,Construire Grădiniţă program normal Cocora, judeţ 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,

  ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   MIREA  ION_________________
                                                                                   NECULA VALENTIN__________
                                                                                   PETCU VICTORIA____________
                                                                                   VLAD  DOREL________________

Emis astăzi, 02.04.2019
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie
activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport
Nr.1095 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru

  obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă program normal, Cocora, judeţ Ialomiţa''
 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 02.04.2019,  a 
luat discuţie proiectul de hotărâre privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de  investiţii ,,Construire Grădiniţă program normal, Cocora, judeţ 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, 02.04.2019
La Cocora



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

 HOTĂRÂRE
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
                        -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
                        Examinând:
                         -expunerea de motive nr.970/26.03.2019 a domnului primar Lefter Sorin Dănuţ cu
privire la actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al localităţii;
                        -raportul nr.969/26.03.2019 al comisiei speciale  de inventariere;
                        -raportul de avizare nr.1090/02.04.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                        -raportul de avizare nr.1092/02.04.2019 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -raportul de avizare nr.1096/02.04.2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                        În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

                           Art.1.–Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Cocora, judeţul Ialomita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Consiliului judeţean Ialomiţa, primarului comunei Cocora şi se
aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului  comunei Cocora.
                                     

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                  DAVID-STANCIU  MARIAN                                                     Secretar al comunei,
                                                                                                                          Stanciu Constantin

 Nr.18
Adoptata la COCORA
Astazi, 10.04.2019



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                        Având în vedere:
                        -prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
                        -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
                        Examinând:
                         -expunerea de motive nr.970/26.03.2019 a domnului primar Lefter Sorin Dănuţ cu
privire la actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al localităţii;
                        -raportul nr.969/26.03.2019 al comisiei speciale  de inventariere;
                        -raportul de avizare nr.____/_________2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                        -raportul de avizare nr.____/_________2019 al comisiei juridice şi de disciplină,
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                        -raportul de avizare nr.____/_________2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                        În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre dezbatere în
vederea aprobării, următorului,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                           Art.1. –Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
al comunei Cocora, judeţul Ialomita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                           Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Consiliului judeţean Ialomiţa, primarului comunei Cocora şi se
aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului   comunei Cocora.
                                     

                            INIŢIATOR PROIECT,                                    
                                       PRIMAR,  
                             Ing. Lefter Sorin Dănuţ 
                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretar al comunei,                  
                                                                                                                 Stanciu Constantin

Nr.17
Astazi, 26.03.2019



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.971/26.03.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului

bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 26.03.2019
                     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 actualizarea şi însuşirea inventarului 
bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 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



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1090 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind acualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al 
comunei 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______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________
                                                                                   NECULA  VALENTIN_____________

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1092din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019 a luat în 
discuţie,proiectul de hotarare privind  actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei 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, republicată, 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,
             BADEA  DUMITRU

                                                                                                                  Membri,

                                                                                    BANCIU RĂDEL-GEORGEL__________
                                                                                    CÎRJAN  SAVU______________________
                                                                                    NECULA VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE____________________
                                                                                    

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1096 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al comunei 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU____________________
                                                                               TOADER  VASILE_________________
                                                                               VLAD  DOREL____________________               
                                                                                MIREA  ION______________________

Emis astăzi, 02.04.2019
La Cocora



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public
Nr.969/26.03.2019

R A P O R T

                             Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, a procedat la actualizarea  inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei.
                              Această actualizare este necesară ca urmare lucrărilor de înregistrare sistematică la
nivelul U.A.T. Cocora de către autorizat Ing.Filipoiu Nicoleta -Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu 
privire la adăugarea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public a drumurilor de exploatare 
din extravilan, astfel:
                              

Nr.
crt. Denumirea drumului de 

exploatare în extravilan

Lungime(m) Lăţime(m) Suprafaţa
(mp)

1. De 51 3.410,7 4 13.643
2. De 37/1 3.695,2 4 14.781
3. De 38/1/3 813,5 4 3.254
4. De 36/1/7 1.227,5 4 4.910
5. De 36/1/9 1.272,2 4 5.089
6. De 119 653,5 4 2.614
7. De 118/2 2.398,0 4 9.592
8. De 35 3.013,0 4 12.052
9. De 117/1/2 979,5 4 3.918

10. De 36/4 237,0 4 948
11. De 42/1 1.558,5 4 6.234

                              Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului local Cocora spre 
dezbatere şi aprobare actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată la proiectul de hotărâre.

                        PREŞEDINTE,                                         COMISIA DE INVENTARIERE,
         Ing.  LEFTER SORIN DĂNUŢ
                                                                                 STANCIU  CONSTANTIN________________
                                                                                 FILIP EMILIA-LIGIA____________________
                                                                                 VLAD  VASILICA_______________________
                                                                                 AVRĂMIȚĂ IONEL______________________ 



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.970/26.03.2019

EXPUNERE   DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

 care alcătuiesc domeniul public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                           În cursul anului 2019  la nivelul U.A.T. Cocora se efectuează măsurătorile 
cadastrale în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.
                           În urma măsurătorilor efectuate de către autorizat Ing.Filipoiu Nicoleta-Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie au fost identificate şi măsurate drumuri de exploatare în extravilan în cadrul 
Sectorului 1, drumuri care trebuiesc incluse în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al 
comunei Cocora astfel:De 51, De 37/1, De 38/1/3, De 36/1/7, De 36/1/9, De 119, De 118/2, De 35, 
De 117/2, De 36/4 şi De 42/1.
                             Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului local Cocora spre aprobare a 
proiectului de hotărâre privind atualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



Judetul Ialomita
Comuna COCORA
COMISIA SPECIALA PENTRU Anexă la HCL.nr.18 din 10.04.2019
INTOCMIREA INVENTARULUI                      
BUNURILOR CARE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI

                                                      PRIMARUL COMUNEI,
                                                          Ing.  Lefter Sorin Danuţ

INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI COCORA

BUNURI IMOBILE

Nr.
Crt.

CODUL
DE

CLASIFI
- CARE

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE  IDENTIFICARE
ANUL DOBAN
DIRII SAU AL

DARII IN
FOLOSINTA

VALOAREA
DE

INVENTAR
-lei-

SITUATIA
JURIDICA
ACTUALA

     1                 2                                 3 4            5              6
1. 1.3.7.2. Strada AMURGULUI Drum pietruit, L = 491 ml, l = 6 m

Trotuar, L = 125 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 2.250 mp

2006 33.195
  3.680
  9.270

O.G.nr.43/1997

2. 1.3.7.2. Strada ALUNULUI Drum pietruit, L = 491 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 125 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 2.250 mp

2006 33.195
  3.680
  9.270

O.G.nr.43/1997

3. 1.3.7.2. Strada APUSULUI Drum pietruit, L = 492 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 125 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 2.250 mp

2006 33.196
  3.680
  9.270

O.G.nr.43/1997

4. 1.3.7.2. Strada BUJORULUI Drum pietruit, L = 475 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 125 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.900 mp

2006       35.444
 3.680
  7.830

O.G.nr.43/1997

5. 1.3.7.2. Strada BRAZILOR Drum pietruit, L = 850 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 150 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 3.400 mp

2006 65.027
   4.420
14.010

O.G.nr.43/1997

6. 1.3.7.2. Strada  CRIVATULUI Drum pietruit, L = 2.150 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 8.200 mp

2006 149.190
  33.780

O.G.nr.43/1997

7. 1.3.7.2. Strada CRINULUI Drum pietruit, L = 1.400 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 200 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 5.600 mp

2007 100.362
    5.890
 23.070

O.G.nr.43/1997

8. 1.3.7.2. Strada CARPENULUI Drum pietruit, L = 750 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.000 mp

2006 28.300
12.360

O.G.nr.43/1997

9. 1.3.7.1. Strada DUZILOR Drum pământ, L = 300 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 1.200 mp

1960 22.964
  4.940

O.G.nr.43/1997

10. 1.3.7.2. Strada FICUSULUI Drum pietruit, L = 500 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.000 mp

2006 38.274
12.360

O.G.nr.43/1997



11. 1.3.7.2. Strada IASOMIEI Drum pietruit, L = 400 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 2.400 mp

2006 30.623
9.890

O.G.nr.43/1997

12. 1.3.7.2. Strada LILIACULUI Drum pietruit, L = 350 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 2.100 mp

2006 26.753
   8.650

O.G.nr.43/1997

13. 1.3.7.2. Strada  LUJERULUI Drum pietruit, L = 950 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.800 mp

2006 55.730
15.650

O.G.nr.43/1997

14. 1.3.7.2. Strada LUNCII Drum pietruit, L = 300 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 800 mp

2006 19.196
  3.290

O.G.nr.43/1997

15. 1.3.7.2. Strada LALELELOR Drum pietruit, L = 400 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 1.600 mp

2006 34.583
  6.590

O.G.nr.43/1997

16. 1.3.7.2. Strada MAGNOLIEI Drum pietruit, L = 815 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 825 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 4.950 mp

2006 70.757
24.320
20.390

O.G.nr.43/1997

17. 1.3.7.2. Strada NARCISELOR Drum pietruit, L = 785 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 775 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 4.650 mp

2006 66.118
22.850
19.160

O.G.nr.43/1997

18. 1.3.7.2. Strada MASLINULUI Drum pietruit, L = 150 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 600 mp

2006 11.441
   2.470

O.G.nr.43/1997

19. 1.3.7.2. Strada  STADIONULUI Drum asfaltat, L = 210 ml, l = 5,0 m
Drum pietruit, L = 140 ml, l = 5,0 m
Trotuar, L = 350 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.400 mp

2015
2006

  146.453,29
23.575
10.310
   5.770

      O.G.nr.43/1997

20. 1.3.7.2. Strada NALBEI Drum pietruit, L = 350 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.000 mp

2006 26.743
5.770

O.G.nr.43/1997

21. 1.3.7.2. Strada nr. NISIPURILOR Drum pietruit, L = 100 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 100 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 400 mp

2006 8.997
2.950
1.650

O.G.nr.43/1997

22. 1.3.7.2. Strada  SCOLII Drum asfaltat, L = 235 ml, l = 5,0 m
Drum pietruit, L = 465 ml, l = 5,0 m
Trotuar, L = 700 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 4.200 mp

2015
2009

 250.258,22
34.713
20.630
17.300

      O.G.nr.43/1997

23. 1.3.7.2. Strada  NUCILOR Drum pietruit, L = 150 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 150 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 600 mp

2006 11.124
   4.480
   2.470

O.G.nr.43/1997

24. 1.3.7.2. Strada  ORHIDEELOR Drum pietruit, L = 181 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 170 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 680 mp

2006 13.458
  5.010
  2.800

O.G.nr.43/1997

25. 1.3.7.2. Strada ORIZONTULUI Drum asfaltat L = 221,75 ml, l = 5,5 m
Trotuar, L = 225 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.350 mp

2015  105.295,29
6.630
5.560

      O.G.nr.43/1997



26. 1.3.7.2. Strada  CAMINULUI Drum asfaltat, L = 150 ml, l = 5,0 m
Drum pietruit, L = 100 ml, l = 5,0 m
Trotuar, L = 250 ml, l = 1 m
Zonă de siguranţă, S = 1.500 mp

2015
2006

104.609,49
     13.321

7.370
6.180

      O.G.nr.43/1997

27. 1.3.7.2. Strada PETUNIEI Drum pietruit, L = 210 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 200 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 800 mp

2006      15.638
5.890
3.290

O.G.nr.43/1997

28. 1.3.7.2. Strada GLADIOLELOR Drum pietruit, L = 295 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 270 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.620 mp

2006 29.594
  7.960
  6.670

O.G.nr.43/1997

29. 1.3.7.2. Strada PLOPILOR Drum pietruit, L = 700 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 250 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 4.200 mp

2006 58.104
  7.370
17.300

O.G.nr.43/1997

30. 1.3.7.2. Strada PIERSICULUI Drum pietruit, L = 308 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 300 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.800 mp

2006 23.279
   8.840
   7.420

O.G.nr.43/1997

31. 1.3.7.2. Strada  PINULUI Drum pietruit, L = 550 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.300 mp

2006 42.065
13.600

O.G.nr.43/1997

32. 1.3.7.2. Strada  ROZELOR Drum pietruit, L = 575 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 300 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 3.450 mp

2006 43.798
  8.840
14.210

O.G.nr.43/1997

33. 1.3.7.2. Strada PRIMAVERII Drum pietruit, L = 275 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 1.650 mp

2006 21.072
 6.600

O.G.nr.43/1997

34. 1.3.7.2. Strada  STEJARULUI Drum pietruit, L = 275 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 275 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.650 mp

2006 21.072
  8.110
  6.800

O.G.nr.43/1997

35. 1.3.7.2. Strada  SALCIEI Drum pietruit, L = 275 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 275 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 1.650 mp

2006 21.072
  8.110
  6.800

O.G.nr.43/1997

36. 1.3.7.2. Strada  SALCAMILOR Drum pietruit, L = 350 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 350 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 2.100 mp

2006 24.149
10.320
   8.650

O.G.nr.43/1997

37. 1.3.7.2. Strada  TEILOR Drum pietruit, L = 350 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 2.100 mp

2006 25.248
   8.650

O.G.nr.43/1997

38. 1.3.7.2. Strada  TRANDAFIRILOR Drum pietruit, L = 350 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 50 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 2.100 mp

2006 25.248
  1.470
  8.650

O.G.nr.43/1997

39. 1.3.7.2. Strada  ULMULUI Drum pietruit, L = 150 ml, l = 6 m
Trotuar, L = 150 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 900 mp

2006 11.441
  4.480
  3.710

O.G.nr.43/1997

40. 1.3.7.2. Strada  ZORILOR Drum pământ, L = 150 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 600 mp

1960   3.710
  2.470

O.G.nr.43/1997



41. 1.3.7.2. Strada  ETERNITATII Drum asfaltat, L = 793,10 ml, l = 5,5 m
Trotuar, L = 793 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 4.950 mp

2015   385.178,88
24.320
20.400

      O.G.nr.43/1997

42. 1.3.7.2. Strada  VIILOR Drum pietruit, L = 600 ml, l = 6 m
Zona de siguranţă, S = 3.600 mp

2006 22.640
14.830

O.G.nr.43/1997

43. 1.3.7.2 Strada  NUFARULUI Drum pietruit, L = 300 ml, l = 6 m
Trotuar L = 100 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 300 mp

2006       15.423
2.944
1.236

O.G.nr.43/1997

44. 1.3.7.2. Strada  ABATORULUI Drum asfaltat, L = 724,28 ml, l = 5,5 m
Zona de siguranţă, S = 3.000 mp

2015 683.762,52
     12.360

O.G.nr.43/1997

45. 1.3.7.2. Trotuar beton la DJ 102H
Trotuar pavele la DJ 102H
Zonă de siguranţă la DJ 102H

Trotuar beton, L = 400 ml, l = 1 m
Trotuar pavele, L = 300 ml, l = 1,2 m
Zona de siguranţă, S = 18.600 mp, l = 3 m

2006 11.800
23.400
76.632

O.G.nr.43/1997

46. 1.3.7.2. Trotuar beton la DJ 203E
Zonă de siguranţă la DJ 203E

Trotuar beton, L = 1.700 ml, l = 1 m
Zona de siguranţă, S = 11.400 mp, l = 3 m

2006 50.120
46.970

O.G.nr.43/1997

47. 1.8.9.

1.8.9.
1.8.7.
1.8.7.
1.8.1.
1.8.1.

Alimentare cu apa 

Castel apa
Conducta de aductiune
Conducte de distributie
Put forat
Put forat
Teren aferent

Capacitate= 50 000 l
Lungime=400m
Lungime=7000m
Suprafata=24 mp
Suprafata=36 mp
Suprafaţa= 1200 mp

1975   7.631.845

        1.800 

Legea nr.18/1991

Legea 213/1998

48. Parc comunal Suprafata=7.327,2 mp;vecini:N-Ion Buga Lidia Doina
S si V-D.J.,E-Ghiculescu Vasile,Ionescu 
Gheorghe,Stanciu Ioan,Radulescu  Pantea

1956         1.892 H.G.548/1999

49. Teren de sport Suprafata=8040mp;vecini:N si E-drum comunal,v-
caminul cultural,s-Largeanu Gheorghe,Largeanu 
Petcu,Vlad Grigore

1957         1.800 H.G.548/1999,
Legea nr.213/1998

50. Cimitir nou Suprafata =10 000 mp;vecini:N si V-drum comunal,S 
si E-teren extravilan.

1995         1.800 Legea nr.213/1998, 
H.G.548/1999

51. Cimitir vechi Suprafata=10 000 mp;N-DJ,S-teren extravilan,E-
Ghiculescu Dumitru,V-Candoi Marin

1890         1.800 Legea nr.213/1998,
H.G.nr.548/1999

52. 1.1.5. Platforma de gunoi Suprafata=10 000 mp,situata in partea de sud a 
satului,inconjurata de teren extravilan

1992         1.800  H.G.nr.548/1999

53. 1.1.5. Platforma de gunoi Suprafata=10 000 mp,situata in partea de nord a 
satului,langa islazul comunal.

1970         1.800 H.G.nr.548/1999

54. 1.3.1. Staţia de autobuz

Teren aferent

Suprafaţa construită:20 mp.,din cărămidă, acoperiş tip
terasă, vecini:N-V-Badea Dumitru, S-DJ, E-DC;
Suprafaţa = 33 mp.

1970         2.184

        1.800

H.G.548/1999



55. 1.3.1. Statia de autobuz

Teren aferent

Suprafata construita=24 mp,din caramida,acoperis tip 
tereasa,vecini:N-Mirea Ion,S-DJ,E-DC
Suprafata=33 mp

1980         2.184

        1.800 

H.G.548/1999

Legea nr.213/1998

56. 1.6.4.

1.6.1.1.

Local primarie

Anexa primarie

Magazie lemne

Teren aferent

Suprafata construita=253,5 m.p., DIN CĂRĂMIDĂ, 
CU FUNDAŢIE, ACOPERIT CU TABLĂ, COMPUS 
DIN 7 CAMERE,1HOL, O SALĂ DE ŞEDINŢE

Suprafata construita=108 mp,din caramida,cu 
fundatie,acoperita cu tabla,compusa din 7 camere,din 
care 2 camere in suprafata de 40 mp pentru Biblioteca 
comunala
Suprafata construita=33,6 mp,din paianta,cu 
suprapod,acoperita cu tabla,compusa din 2 camere 
depozit lemne si 1 cabina w.c.
Suprafata=1023mp,vecini: N-Musat Elvira,E-DC,S-
DJ,V-Anton Niculina

1924 

1962

1972

       10,00 

       
     53.000

        

       7.766
        
       1.800
       1.800

Legea nr.213/1998

Legea nr.213/1998

Legea nr.213/1998

57.

.

1.6.2.

1.6.2.

1.6.1.1.

1.6.1.1
.
1.6.2.

Local nou Scoala cu cls.I-VIII

Sala de sport

Magazia de lemne + grup social

Magazie

Atelier scoala

Grup social
Spalator exterior

Teren aferent

Suprafata construita=673 mp,din caramida,cu 
fundatie,parter si un etaj,,acoperis tip terasa,cu 9 sali de
clasa,2 laboratoare,2 holuri,3 birouri si arhiva
Suprafata construita=300 m.p,construita din 
caramida,acoperis tip terasa

Suprafata construita=88 mp,din caramida,cu 
fundatie,acoperita cu tabla,2 incaperi pentru lemne si 6 
cabine W.C.
Suprafata construita=47 mp,din caramida,acoperita cu 
asbociment
Suprafata construita= 247 mp,din caramida,acoperit 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cu  fundatie,cu tabla,cu 3 camere si un hol
Suprafata=5 mp,din caramida cu placa beton
Suprafata=28 mp,din caramida

Suprafata=10 833 mp;vecini:N-V-DC,E-Parohia,S-
Magazin Federalcoop

1964

1980

1968

1967

    577.473

    229.547

    

       8.000

    46. 868

 

       2.732  

Legea nr.84/1995, 
art.166,alin.4

Legea nr.84/1995,
Art.166,alin.4

Legea nr.84/1995,
Art.166 ,alin.4

Legea nr.84/1995 
art.166,alin.4
Legea nr.213/1998

58. 1.6.2. Gradinita de copii

Teren aferent

Suprafata construita=297,1mp,din caramida,cu 
fundatie,acoperis din tabla,cu 8 camere si un hol

Suprafata-1680 mp;vecini:E-Otelea Stoian,,N-
Constantin Iulian,V-DJ,S-Constantin Grigore

1973      73.707

       1.800

Legea nr.18/1991,
Decizia nr.147/1991
Prefectura Ialomita
Legea nr.213/1998

59. 1.6.2. Construcţie WC cămin cultural Suprafaţa construită 9 mp, din cărămidă cu fundaţie, cu
2 cabine

2009     1.800
       

H.G. nr.548/1999



60. 1.6.2. Teren aferent cămin cultural
Suprafata- 2593  mp;vecini:E-teren de sport,N-Dobre 
Mircea ,S-V-DC.      16.972 Legea nr.213/1998

61. 1.6.6. Placa comemorativa Suprafata = 1 mp,construita din piatra cu placa de 
marmura,se afla in cimitirul vechi

1961        1.800 H.G.nr.548/1999

62. 1.8.9. Modernizare centralizata cu apa

Teren aferent gospodarie apa

-bazin apa-capacitate 300 mc;
-puturi forate-2 buc;
-conducta aductiune-200 m
-conducta distributie- 15.000 m;
suprafata-7 491 mp;vecini:S-DJ 102H,N-V-E-teren 
domeniul privat

2005 1.796.663

      1.800

Program SAPARD
H.C.L.nr.11/9.03.2005

Legea nr.213/1998

63. Teren aferent SRM sector Cocora-
distributie gaze

Suprafata=690 mp;vecinatati;N-DJ102H,S-teren 
extravilan,E-drum de acces,V-domeniul privat 

2003       1.800 Legea nr.213/1998
H.C.L.nr.21/3.07.2003

64. Spatii verzi Suprafata – 300 mp;de la Ghiculescu Vasile-la Pod 1975       1.800 H.G.nr.548/1999
65. Spatii verzi Suprafata-558 mp,de la pod-la Dispensarul uman , Bloc 1975       1.800 H.G.nr.548/1999
66. Spatii verzi Suprafata-423 mp,de la Blocul de locuinte-la drumul 

asfaltat,spre scoala
1975       1.800 H.G.nr.548/1999

67. Spatii verzi Suprafata-215 mp,de la statia de autobuz,pana la Moise
Ion

1975       1.800 H.G.nr.548/1999

68. Spatii verzi Suprafata-398 mp,de la Posta-la Candoi Marin 1975       1.800 H.G.nr.548/1999
69.  1.2.1. Grajd cu suprapod( ptr.Cantina sociala)

Teren aferent
Suprafata construita=112 m.p.
Suprafata = 1.300 m.p., vecinatati:N-Parohia Cocora, 
E-Centrul medical BILD, S-V-domeniul privat al 
comunei

1982     19.889

70. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 51 -L= 3.410,7 ml; l= 4 ml; supraf. =13.643 mp.  1991       Legea nr.213/1998
71. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 37/1- L = 3.695,2 ml; l = 4 ml; supraf. =14.781 mp.  1991       Legea nr.213/1998
72. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 38/1/3 - L = 813,5 ml; l = 4 ml; supraf. =3.254 mp  1991       Legea nr.213/1998
73. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 36/1/7 -L= 1.227,5 ml; l= 4 ml; supraf.= 4.910 mp.  1991 Legea nr.213/1998
74. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 36/1/9- L= 1.272,2 ml; l= 4ml; supraf.= 5.089 mp.  1991 Legea nr.213/1998

75. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 119- L= 653,5 ml; l= 4 ml; supraf.= 2.614 mp.  1991 Legea nr.213/1998
76 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 118/2- L= 2.398 ml; l= 4 ml; supraf.= 9.592 mp.  1991 Legea nr.213/1998
77. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 35 - L= 3.013 ml; l= 4 ml; supraf.= 12.052 mp.  1991 Legea nr.213/1998
78. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 117/1/2- L= 979,5 ml; l= 4 ml; supraf.= 3.918 mp.  1991 Legea nr.213/1998
79. 1.3.7.1. Drum de exploataţie în extravilan De 36/4- L= 237 ml; l= 4 ml; supraf.= 948 mp.  1991 Legea nr.213/1998
80. 1.3.7.1 Drum de exploataţie în extravilan De 42/1- L= 1.558,5 ml; l= 4 ml; supraf.= 6.234 mp.  1991 Legea nr.213/1998



81. 1.3.7.1
Drumuri de exploatatie in extravilan

De 79/1;De 74; De 73; De 84/1; De 86/1; De 87/2; 
De 91; De 327; De 105; De 76/1; De 98; De 50/1; 
De 42/4;  De 37; De 508; De 507; De 430/3/1; De 
527/1/1;De 532; De 619/6; De 599; De 598/5;De 
528/1/2

  1991      Legea nr.213/1998

PRESEDINTE, COMISIA DE INVENTARIERE,
Lefter Sorin Danut___________ Stanciu Constantin_______________

Filip Emilia-Ligia_______________
Vlad Vasilica____________________
Avrămiţă Ionel__________________



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

                                                                                                       

H O T Ă R A R E
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                         Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -expunerea de motive nr.1002/26.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                         -referatul nr.990/26.03.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         -raportul de avizare nr.1091/02.04.2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                         -raportul de avizare nr.1093/02.04.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.1097/02.04.2019 al comisiei pentru învăţământ, sanatate şi 
familie,activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                         În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c’’ si art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

                          Art.1.Se aprobă actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
                         Art.2.Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate 
prin grija secretarului delegat al comunei.

                             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                               DAVID STANCIU MARIAN                       

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                              Secretar al comunei,
                                                                                                                Stanciu Constantin

 
Nr.19
Adoptată la COCORA
Astăzi, 10.04.2019



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

                                                                                                       

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -expunerea de motive nr.1002/26.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                         -referatul nr.990/26.03.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         -raportul de avizare nr.____/__________2019 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                         -raportul de avizare nr.___/________2019 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.____/_________2019 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie,activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                         În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c’’ si art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului
local Cocora spre aprobare următorul, 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                          Art.1.Se aprobă actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotarare.
                         Art.2.Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate şi va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate prin grija 
secretarului delegat al comunei.

                             INIŢIATOR PROIECT
                                       PRIMAR,
                          Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.18
Astăzi, 26.03.2019



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
Nr.990/26.03.2019

R E F E R A T

                             Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, a procedat la actualizarea  inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al comunei.
                              Această actualizare este necesară ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale în 
cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul U.A.T. Cocora-Sector 1 constatându-se diferenţe 
în plus la unele tarlale, urmând ca acestea să fie înscrise provizoriu în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei la dispoziţia Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de 
proprietate asupra Terenurilor, în conformitate cu prevederile art.13 alin.14 din Legea 7/1996, după 
cum urmează:
                              

Tarla Parcela Suprafaţă
(mp)

36/1/1 22 5.694
36/1/6 12 5.955
36/1/8 34 1.335
36/1/10 20 1.145
36/1/11 29 1.255
36/1/12 46 4.507
117/1/9 24 1.624

                              Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului local Cocora spre dezbatere 
şi aprobare actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei.

                        PREŞEDINTE,                                         COMISIA DE INVENTARIERE,
         Ing.  LEFTER SORIN DĂNUŢ
                                                                                 STANCIU  CONSTANTIN____________
                                                                                 FILIP EMILIA-LIGIA________________
                                                                                 VLAD  VASILICA___________________
                                                                                 AVRĂMIŢĂ IONEL______________________ 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1003/26.03.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului

bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 26 martie 2019 
                     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 actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al comunei 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.1002/26.03.2019

EXPUNERE   DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

 care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                           În această perioadă  la nivelul U.A.T. Cocora se efectuează măsurătorile cadastrale în 
cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.
                           În urma măsurătorilor efectuate de către autorizat Ing.Filipoiu Nicoleta-Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie au fost identificate şi măsurate tarlale  în cadrul Sectorului 1, ocazie în care s-a
constatat că suprafaţa măsurată în unele parcele este mai mare decât suprafaţa din actele de proprietate.
                            Plusurile respectve s-au constatat în:Tarlaua 36/1/1-parcela 22-5694 mp, tarlaua 
36/1/6.parcela 12-5955 mp, tarlaua 36/1/8-parcela 34-1335 mp, tarlaua 36/1/10-parcela 20-1145 mp, 
tarlaua 36/1/11-parcela 29 -1255 mp, tarlaua 36/1/12-parcela 36 -4507 mp şi tarlaua 117/1/9-parcela 
24 - 1624 mp.
                             În conformitate cu prevederile art.13, alin.13 din Legea nr.7/1996 aceste suprafeţe 
rămân la dispoziţia comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor 
Cocora şi vor fi preluate provizoriu în inventarul bunurilor aparţinând domeniului prival al comunei 
cocora.
                             Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului local Cocora spre aprobare a 
proiectului de hotărâre privind atualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1091 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind acualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei 
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______________________
                                                                                   PETCU VICTORIA________________
                                                                                   VLAD DOREL____________________
                                                                                   NECULA VALENTIN_____________  

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1093 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019 a luat în discuţie,proiectul 
de hotarare privind  actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al 
comunei 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, republicată, 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,
             BADEA  DUMITRU

                                                                                                                  Membri,

                                                                                 BANCIU RĂDEL GEORGEL_________
                                                                                 CÎRJAN  SAVU_____________________
                                                                                 NECULA VALENTIN________________
                                                                                 TOADER VASILE___________________
                                                                                    

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1097 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectia 
copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019, a luat in discutie, 
proiectul de hotarare privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al comunei 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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN  RADU__________________
                                                                               TOADER VASILE________________
                                                                               VLAD  DOREL___________________
                                                                               MIREA  ION_____________________

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora



          
                                                                                                                                                     Anexa nr.1  la H.C.L. nr.19/10.04.2019

INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT
AL COMUNEI COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA

NR.
CRT.

COD
CLASIFICARE

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE VALOARE
-lei-

ANUL DĂRII
           ÎN
FOLOSINŢĂ

OBSERVAŢII

1.
PĂŞUNE
COMUNALĂ

SUPRAFAŢA DE 93,4058 Ha.,SITUATĂ ÎN PARTEA DE EST A 
COMUNEI: P 343-42,3164 Ha; P 341-31,9346 Ha; P 362-11,7489 Ha;
P 379-6,5549 Ha; P 561-0,8510 Ha.

2.
PĂŞUNE
COMUNALĂ

SITUATĂ ÎN PARTEA DE NORD A COMUNEI PE RAZA 
JUDEŢULUI BUZĂU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 122,93 Ha , ÎN 
URMĂTOARELE TARLALE:374/1;378;583;585;591;593;598/1
ZEFIRA

3.

TERENURI(LOTURI) SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 
57.247 m.p., DUPĂ CUM URMEAZĂ:
STRADA  APUSULUI
LOTUL Nr.7,      SUPRAFAŢĂ  - 900 m.p.
LOTUL Nr.9,      SUPRAFAŢĂ  - 900 m.p. 
LOTUL Nr.15,    SUPRAFAŢĂ  - 600 m.p.
LOTUL Nr.23,A SUPRAFAŢĂ -1.062 mp.
LOTUL Nr.23,B SUPRAFAŢĂ -1.061 mp.
LOTUL Nr.25,    SUPRAFAŢĂ -2.143 mp.
STRADA  BISERICII
LOTUL Nr.5,   SUPRAFAŢĂ  -   300 mp.
LOTUL Nr.27, SUPRAFAŢĂ  -1.249 mp.
STRADA  BRAZILOR
LOTUL Nr.18, SUPRAFAŢĂ -1.500 mp.
LOTUL Nr.20, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.22, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.24, SUPRAFAŢĂ -1.152 mp.
LOTUL Nr.26, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.28, SUPRAFAŢĂ -1.340 mp.
LOTUL Nr.30, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
STRADA CRIV  ĂŢULUI
LOTUL Nr.46, SUPRAFAŢĂ -1.007 mp.
 STRADA  CRINULUI
LOTUL Nr.32, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.36, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.

2.450

6.200
6.200

3.640

Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2012
Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2010



STRADA CARPENULUI
LOTUL Nr.7,   SUPRAFAŢĂ -   995 mp.
LOTUL Nr.18, SUPRAFAŢĂ -1.200 mp. 
LOTUL Nr.20, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.22, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.23, SUPRAFAŢĂ -2.000 mp.
STRADA  MAGNOLIEI
LOTUL Nr.38, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.40, SUPRAFAŢĂ -1.349 mp.
LOTUL Nr.42, SUPRAFAŢĂ -1.820 mp. 
LOTUL Nr.44, SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.46, SUPRAFAŢĂ -1.108 mp.
LOTUL Nr.48, SUPRAFAŢĂ -1.355 mp.
LOTUL Nr.50 ,SUPRAFAŢĂ -1.306 mp.
LOTUL Nr.52, SUPRAFAŢĂ -1.343 mp.
STRADA MĂSLINULUI
LOTUL Nr.4,   SUPRAFAŢĂ -1.381 mp.
STRADA  NALBEI
LOTUL Nr.15, SUPRAFAŢĂ -   750 mp.
STRADA  NISIPURILOR
LOTUL Nr.1,   SUPRAFAŢĂ -   413 mp.(spate Bloc P+1, Poştă)
STRADA  PLOPILOR
LOTUL Nr.2,  SUPRAFAŢĂ -   493 mp.
LOTUL Nr.4,  SUPRAFAŢĂ -1.566 mp.
STRADA  PRIM  ĂVERII
LOTUL Nr.8,  SUPRAFAŢĂ -   809 mp.
LOTUL Nr.16,SUPRAFAŢĂ -1.000 mp.
LOTUL Nr.18,SUPRAFAŢĂ -1.117 mp.
STRADA  PRINCIPALĂ
LOTUL Nr.3,     SUPRAFAŢĂ- 1.000 mp.
LOTUL Nr.5,     SUPRAFAŢĂ -5.000 mp.(teren Bascula)
LOTUL Nr.8,     SUPRAFAŢĂ -1.563 mp.
LOTUL Nr.67,   SUPRAFAŢĂ -1.345 mp.
LOTUL Nr.69 C,SUPRAFAŢĂ -  363 mp.
LOTUL Nr.71,   SUPRAFAŢĂ  -  704,31 mp.

STRADA  STADIONULUI
LOTUL Nr.2,  SUPRAFAŢĂ -   891 mp.
LOTUL Nr.4,  SUPRAFAŢĂ -   891 mp.

STRADA  SCOLII
LOTUL Nr.4,  SUPRAFAŢĂ -1.033 mp.
LOTUL Nr.6,  SUPRAFAŢĂ -   950 mp.

5.800

2.700

5.800
3.660
5.000

3.000
3.600

3.750

2.400

2.900
9.100

3.000

2.100

Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2012
Rap.Ev.2010
Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2010
Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2012
Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2010

Rap.Ev.2012



STRADA  ZORILOR
LOTUL Nr.4,  SUPRAFAŢĂ-1.000 mp.

4.

TEREN
INTRAVILAN  DIN
INCINTA FOSTULUI
C.A.P.COCORA

SUPRAFAŢĂ:219.418,70  mp., SITUAT ÎN PARTEA DE SUD A 
COMUNEI, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
LOTUL Nr.1-SUPRAFAŢĂ-113.682 mp. cu vecinătăţi: la N-Rotaru 
A.Ion, Drăghici Adrian-Bogdănel, drum stradal, domeniul privat al 
comunei , la S-De 530/1, la E-drum stradal, domeniul privat al 
comunei, la V-domeniul privat al comunei, Rotaru A. Ion;
LOTUL Nr.2-  SUPRAFAŢĂ-13.334,70 mp  ., cu vecinătăţi:la N- 
domeniul privat al comunei, la S- De 530/1, domeniul privat al 
comunei,  la E-domeniul privat al comunei, la V-domeniul privat al 
comunei;
LOTUL Nr.3-SUPRAFAŢĂ-3.302 mp.,cu vecinătăţi:la N-domeniul 
privat al comunei, la S-domeniul privat al comunei, la E-domeniul 
privat al comunei, la V-domeniul privat al comunei;
LOTUL Nr.4-  SUPRAFAŢĂ-5.796 mp., cu vecinătăţi:la N-domeniul 
privat al comunei, la S-domeniul privat al comunei, la E- domeniul 
privat al comunei, la V-domeniul privat al comunei;
LOTUL Nr.8-SUPRAFAŢĂ-28.571 mp.,cu vecinătăţi:la N-domeniul
privat al comunei, la E-domeniul privat al comunei, la S-domeniul 
privat al comunei, la V-domeniul public al comunei;
LOTUL Nr.9-  SUPRAFAŢĂ-1.512 mp., cu vecinătăţi:la N-domeniul 
privat al comunei, la E-domeniul privat al comunei, la S-domeniul 
privat al comunei, la V-domeniul privat al comunei;
LOTUL Nr.10-  SUPRAFAŢĂ-566 mp., cu vecinătăţi: la N-domeniul 
privat al comunei, la E-domeniul privat al comunei, la S-domeniul 
privat al comunei, drum de acces, la V-domeniul privat al comunei, 
drum de acces;
LOTUL Nr.11-  SUPRAFAŢĂ-299 mp., cu vecinătăţi: la N-drum de 
acces, la E-drum de acces, la S-drum de acces, la V-drum de acces, 
Marin Constantin;

52.300

6.100

1.500

2.700

Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2012

Rap.Ev.2012



LOTUL Nr.12-  SUPRAFAŢĂ-3.613 mp., cu vecinătăţi:la N-
Glevejanu I.Gheorghe, domeniul public al comunei, la E- Glevejanu I. 
Gheorghe, domeniul public al comunei, la S- Marin Constantin, 
Dumitru Elena, la V-Glevejanu I. Gheorghe, Dumitru Elena;
LOTUL Nr.13-SUPRAFAŢĂ-4.606 mp., cu vecinătăţi:la N-Ţigău 
Sanda Valeria, Dumitru Elena, la E-Dumitru Elena, la S-domeniul 
public al comunei, la V-domeniul public al comunei;
LOTUL Nr.14-  SUPRAFAŢĂ-3.644 mp., cu vecinătăţi: la N-Cîrjan 
Aurel, la E-Mogoş Elena, domeniul public al comunei, la S-domeniul 
privat al comunei, la V-domeniul privat al comunei, DS.;
LOTUL Nr.16-SUPRAFAŢĂ-39.402 mp.,(fosta fermă de păsări);
LOTUL Nr.17-SUPRAFAŢĂ-105 mp.
LOTUL Nr.18-  SUPRAFAŢĂ-545 mp., (teren aferent fostului filtru 
sanitar);

LOTUL Nr.19-SUPRAFAŢĂ-546 mp.,(fostul filtru sanitar).

5.988 Rap.Ev.2010

5.
TEREN AFERENT

BIROURILOR
FOSTULUI

CONSUMCOOP

SITUAT ÎN INTRAVILANUL COMUNEI, STRADA PRINCIPALĂ,
Nr.108, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1.746 mp., CU URMĂTOARELE 
VECINĂTĂŢI:
LA NORD:-Md.ANGHEL  RADU, la SUD:-D.J., la EST:-D.S., LA 
VEST:-Md.CÎRJAN GHEORGHE.

6.
TEREN AFERENT 
BLOCULUI DE 
LOCUINŢE P+3

SUPRAFATA -312 mp.

7. 1.6.5.
LOCAL CENTRALĂ

TERMICĂ

Teren aferent

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ:- 110 mp.
SITUATĂ IN IMEDIATA VECINĂTATE A BLOCULUI DE 
LOCUINŢE
SUPRAFAŢĂ:- 790 mp.

102.585 1982

8. 1.6.4. DISPENSAR UMAN

Teren aferent

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ:-291,6 mp., situat în centrul 
comunei,Vecinătăţi:la S-DJ 102 H, la E-Centrul Medical BILD, la N-
domeniul privat al comunei, la V-domeniul privat al comunei
SUPRAFAŢĂ:-1.023 mp.

213.989 1980

9.
TÂRG  COMUNAL

ÎMPREJMUIRE

SUPRAFAŢĂ = 5.000 mp., cu vecinătăţi: NORD-EST:-PĂŞUNE 
COMUNALĂ, VEST:-D.C., SUD:-ZONĂ DE PROTECŢIE
LUNGIME:-300 ml., CONSTRUIT CU ŢOCLU DE BETON ŞI 
PANOURI METALICE

68.616 2004

10. TEREN OCUPAT CU 
LUCIU DE APĂ

SUPRAFAŢĂ = 12 Ha., SITUAT ÎN PARTEA DE SUD-EST A 
COMUNEI

11. TEREN  ARABIL
EXTRAVILAN

SUPRAFAŢĂ = 5,64 Ha.,SITUAT ÎN PARTEA DE NORD A 
COMUNEI PE RAZA JUDEŢULUI BUZĂU



   12.
TEREN ARABIL
EXTRAVILAN

SUPRAFAŢĂ = 1,70 Ha., SITUAT ÎN PARTEA DE NORD-VEST A 
COMUNEI, ÎN TARLAUA 245/1/1 CU VECINĂTĂŢI: NORD:-
H.C.244/1, SUD:-MANGIUREA FLOAREA, EST:-D.C., VEST:-
H.C.44

13. 1.6.2.
LOCAL VECHI
ŞCOALA CU

CLASELE  I-VIII

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ = 394 m.p., DIN. CĂRĂMIDĂ , CU 
FUNDAŢIE, ACOPERITĂ CU TABLĂ, CU 4 SĂLI DE CLASĂ, 
HOL, CANCELARIE.

150.000 1924 Lg.84/1995
art.166, alin.4

14. TEREN 
EXTRAVILAN LA 
DISPOZIŢIA Comisiei 
Locale pentru Stabilirea
Dreptului de proprietate
asupra Terenurilor

Tarlaua 36/1/1   - parcela 22-suprafaţa= 5.694 mp.
Tarlaua 36/1/6   - parcela 12-suprafaţa= 5.955 mp.
Tarlaua 36/1/8   - parcela 34-suprafaţa= 1.335 mp.
Tarlaua 36/1/10 - parcela 20-suprafaţa= 1.145 mp.
Tarlaua 36/1/11 - parcela 29-suprafaţa= 1.255 mp. 
Tarlaua 36/1/12 - parcela 46-suprafaţa= 4.507 mp.
Tarlaua 117/1/9 - parcela 24-suprafaţa= 1.624 mp.

2019 Lg.7/1996
art.13 alin.14

                                     PRIMAR,                                                                                                                            COMISIA  DE INVENTARIERE,
                       Ing.LEFTER SORIN DĂNUŢ                                                                                
                                                                                                                                                        STANCIU  CONSTANTIN- SECRETAR_________________
                                                                                                                                                        FILIP EMILIA-LIGIA-REFERENT_____________________
                                                                                                                                                        VLAD  VASILICA-INSPECTOR_______________________
                                                                                                                                                        AVRĂMIŢĂ IONEL-REFERENT______________________



         ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR

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, cu număr cadastral 20870, înscris în
Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma solicitării concesionarului Gheorghe Aneta

                   Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                   Având în vedere:
                   -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;
                   -prevederile art.9, lit.,,e'' din contractul de concesiune nr.1604/04.06.2013.
                   Examinând:
                   -expunerea de motive nr.1046/28.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                   -cererea înregistrată la Primăria Cocora sub nr.847/18.03.2019 prin care doamna 
Gheorghe Aneta solicită rezilierea contractului de concesiune nr.1604/04.06.2013;
                   -referatul nr.1047/28.03.2019 întocmit de secretarul comunei Cocora;
                   -avizul nr.____/_________2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                   În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), c) şi alin.(5), lit.b), coroborat cu art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE:

                    Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă rezilierea contractului de 
concesiune nr.1604 din 04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 1062 m.p. situat în intravilanul 
comunei Cocora, număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, ca 
urmare a solicitării concesionarului Gheorghe Aneta.
                    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Cocora.
                    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa pentru 
exercitarea controlului de legalitate precum şi  persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului comunei.

                              INIŢIATOR PROIECT,
                                          PRIMAR,
                              Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.19
Astăzi,28.03.2019



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
           

H O T Ă R Â R E
privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 04.06.2013, privind terenul în suprafaţă

de 1062 mp, situat în intravilanul comunei Cocora, cu număr cadastral 20870, înscris în
Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma solicitării concesionarului Gheorghe Aneta

                   Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                   Având în vedere:
                   -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică;
                   -prevederile art.9, lit.,,e'' din contractul de concesiune nr.1604/04.06.2013.
                   Examinând:
                   -expunerea de motive nr.1046/28.03.2019 a primarului comunei Cocora;
                   -cererea înregistrată la Primăria Cocora sub nr.847/18.03.2019 prin care doamna 
Gheorghe Aneta solicită rezilierea contractului de concesiune nr.1604/04.06.2013;
                   -referatul nr.1047/28.03.2019 întocmit de secretarul comunei Cocora;
                   -avizul nr.1094/02.04.2019 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                   În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), c) şi alin.(5), lit.b), coroborat cu art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 H O T Ă R Ă Ş T E:

                    Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă rezilierea contractului de 
concesiune nr.1604 din 04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 1062 m.p. situat în intravilanul 
comunei Cocora, număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, ca 
urmare a solicitării concesionarului Gheorghe Aneta.
                    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Cocora.
                    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa pentru 
exercitarea controlului de legalitate precum şi  persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului comunei.

                     PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                      DAVID-STANCIU  MARIAN

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                                Secretar,
                                                                                                                        Stanciu Constantin

Nr.20
Aoptată la COCORA
Astăzi, 10.04.2019



      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1048/28.03.2019

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din
04.06.2013, privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în intravilanul comunei Cocora

cu număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma  solicitării
concesionarului Gheorghe Aneta

 

Incheiat astazi 28.03.2019
                     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 , privind rezilierea contractului de 
concesiune nr.1604 din 04.06.2013, privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în intravilanul
comunei Cocora, cu număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora,
 în urma  solicitării concesionarului Gheorghe Aneta
 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.1046/28.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 04.06.2013,

privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în intravilanul comunei Cocora, cu număr
 cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma  solicitării

concesionarului Gheorghe Aneta

                În data de 04.06.2013 a fost încheiat contractul de concesiune nr.1604 cu numita 
Gheorghe Aneta prin care aceasta se obliga să construiască o locuinţă proprietate personală în 
termen de maxim 3 ani pe terenul în suprafaţă de 1062 mp. situat în intravilanul comunei Cocora, 
număr cadastral 20870, înscris în cartea funciară cu nr.2870.
                În data de 18.03.2019, concesionarul solicită prin cerere înregistrată la Primăria Cocora 
sub nr.847, să se supună spre aprobare rezilierea contractului de concesiune mai sus menţionat  
deoarece a cumpărat o casă în comuna Cocora la o altă adresă, anexând contractul de vânzare 
cumpărare nr,256 din 15 martie 2019.
                Având în vedere cele mai sus menţionate, propun Consiliului local Cocora spre dezbatere
şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



          ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.1047/28.03.2019

R E F E R A T
privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 04.06.2013, privind terenul în suprafaţă

de 1062 mp., situat în intravilanul comunei Cocora, cu număr cadastral 20870, înscris în
 Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma  solicitării concesionarului Gheorghe Aneta

                  Având în vedere cererea doamnei Gheorghe Aneta , înregistrată la Primăria Cocora cu 
nr.847 din 18.03.2019, prin care solicită 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 nr.20870 din motive obiective, 
                   Ţinând seama de prevederile art.9 lit.,,e" din contractul de concesiune mai sus 
menţionat,
                    Luând în considerare expunerea de motive nr.1046 din 28.03.2019 întocmită de 
primarul comunei Cocora.
                    Propun spre analiză în comisii şi în şedinţa de consiliu, a posibilităţii adoptării unei 
hotărâri a Consiliului local Cocora privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 
04.06.2003, privind terenul în suprafaţă de 1062 mp. situat în intravilanul comunei Cocora, cu 
număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 în urma solicitării concesionarului 
Gheorghe Aneta.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1094 din 02.04.2019

A V I Z
la proiectul de hotarare  privind rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 04.06.2013,

privind terenul în suprafaţă de 1062 mp., situat în intravilanul comunei Cocora, cu număr cadastral
20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma solicitării concesionarului

Gheorghe Aneta
   

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 02.04.2019 a luat în 
discuţie,proiectul de hotarare privind  rezilierea contractului de concesiune nr.1604 din 
04.06.2013 privind terenul în suprafaţă de 1062 mp.,situat în intravilanul comunei Cocora, cu 
număr cadastral 20870, înscris în Cartea Funciară nr.20870 UAT Cocora, în urma solicitării 
concesionarului Gheorghe Aneta.
                      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, republicată, 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,
             BADEA  DUMITRU

                                                                                                                  Membri,

                                                                                 BANCIU RĂDEL GEORGEL_________
                                                                                 CÎRJAN  SAVU_____________________
                                                                                 NECULA VALENTIN________________
                                                                                 TOADER VASILE___________________
                                                                                    

Emis astazi, 02.04.2019
La Cocora


