
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1390/14.05.2013

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiilor proprietatea SC
DARI MAN  S.R.L. Slobozia înscrise în CF 360/1, 280 şi 460 nr. Cadastrale 20565, 20566, ridicate pe terenurile

proprietatea privată a comunei Cocora 

Incheiat astazi 14.05 aprilie 2013
                     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  acordul pentru

instituirea ipotecii asupra construcţiilor proprietatea SC DARI MAN  S.R.L. Slobozia înscrise în CF 360/1, 280 şi 460
nr. Cadastrale 20565, 20566, ridicate pe terenurile proprietatea privată a comunei Cocora, 

 la sediul instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

     

   ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
          PRIMAR 
Nr.1378 din 14.05.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra constucţiilor proprietatea SC DARI  MAN S.R.L.

Slobozia, înscrise în CF 356/1, 280, 460, nr. Cadastrale 20565 şi 20566 ridicate pe terenul proprietatea
privată a comunei Cocora

              Prin cererea nr.1376/13.05.2013 d-nul Drăghici  Dumitru în calitate de administrator al SC 
DARI  MAN S.R.L. Slobozia, a  solicitat acordul pentru contractarea unui împrumut ipotecar.
              Între comuna Cocora  şi SC DARI MAN S.R.L. Slobozia sunt  încheiate contractele de 
concesiune nr.479/14.05.2008 pentru suprafaţa de 19.130,7 m.p. respectiv nr.813/18.03.2009 pentru 



suprafaţa de 3.306 m.p., suprafeţe pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea societăţii 
susmenţionate.
              Terenul şi construcţia sunt înscrise în cărţile funciare nr.356/1, 280 şi 460  având 
nr.cadastrale 20565 şi 20566, este situate în comuna Cocora în incinta fostului CAP Cocora. 
              Acordul consiliului local este necesar în vederea încheierii unui contract ipotecar cu 
PIRAEUS BANK ROMANIA SA, ipoteca se instituie doar asupra construcţiilor nu şi asupra 
terenurilor, dar este necesar acest acord deoarece comuna Cocora este proprietarul terenurilor între 
societate şi unitatea administrativ-teritorială sunt relaţii contractuale.

PRIMAR,

Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ

        ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Nr.1389 din 14.05.2013

REFERAT
privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra constucţiilor proprietatea SC DARI  MAN S.R.L.

Slobozia, înscrise în CF 360/1, 280 şi 460, nr. Cadastrale 20565 şi 20566, ridicate pe terenul
proprietatea privată a comunei Cocora

              Între comuna Cocora şi SC DARI  MAN S.R.L. Slobozia sunt încheiate contractele de 
concesiune nr.479/14.05.2008 pentru suprafaţa de 19.130,7 m.p. respectiv nr.813/18.03.2009 pentru 
suprafaţa de 3.306 m.p., suprafeţe pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea societăţii 
susmenţionate.
              SC DARIMAN S.R.L. Slobozia intenţionează să obţină un credit ipotecar pentru finanţarea 
activităţii sale şi investiţiilor pentru dezvoltarea firmei.În aces sens instituţia de credit respectiv 
PIRAEUS BANK  a solicitat acordul UAT Cocora în vederea ipotecării, dorind să se asigure că, în 
cazul executării silite noul proprietar al clădirii va putea prelua concesiunea asupra terenurilor 
concesionate.
              Ipoteca se instituie doar asupra construcţiilor nu şi asupra terenurilor, dar este necesar acest 
acord deoarece comuna Cocora este proprietarul terenurilor între societate şi unitatea administrativ-
teritorială existând relaţii contractuale.

p.SECRETAR,

STANCIU  CONSTANTIN



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1434 din 20.05.2013

A V I Z
la proiectul de hotarare privind acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiilor proprietatea SC DARI

MAN S.R.L. Slobozia, înscrise în C.F. nr.356/1, 280 şi 460
având nr.Cadastrale 20565 şi 20566, ridicate pe terenurile proprietatea privată a

comunei Cocora

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.05.2013 discuţie,proiectul de hotarare privind  
acordul pentru instituirea ipotecii asupra construcţiilor proprietatea SC DARI MAN S.R.L. Slobozia, înscrise în C.F. 
nr.356/1, 280 şi 460, având nr.Cadastrale 20565 şi 20566, ridicate pe terenurile proprietatea privată a comunei 
Cocora.
                      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,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 20.05.2013
La Cocora
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Nr.1554/31.05.2013



PIRAEUS BANK ROMANIA SA

              Urmare cererii domnului Drăghici  Dumitru, înregistrată la Primăria comunei Cocora cu nr.1376 din 
13.05.2013, vă comunicăm că în şedinţa Consiliului local Cocora din data de  30.05.2013  s-a analizat solicitarea SC 
DARI  MAN S.R.L. Slobozia de a i se elibera un acord scris pentru constituirea ipotecii imobiliare asupra construcţiilor
proprietatea sa, ridicate pe terenurile în suprafaţă totală de 22.490,70 m.p., proprietatea privată a comunei Cocora, 
situată în incinta fostului CAP Cocora şi care face obiectul contractelor de concesiune nr.479/14.05.2008 respectiv 
nr.813/18.03.2009.
              În urma analizei Consiliul local al comunei Cocora a hotărât emiterea prezentului acord scris în favoarea SC 
DARI  MAN S.R.L. Slobozia, care va putea să încheie un Contract de Ipotecă Imobiliară pentru construcţia 
proprietatea sa, în beneficiul PIRAEUS BANK ROMANIA SA în vederea contractării unui credit bancar.
              În caz de executare silită a imobilelor, la cererea PIRAEUS BANK ROMANIA SA, Consiliul local Cocora 
este de acord ca dobânditorul construcţiilor ipotecate să preia de drept obligaţiile şi drepturile concesiunii din 
contractele menţionate mai sus.
              Anexăm alăturat Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 30.05.2013.

                         PRIMAR,                                                    
                                                                                                                     SECRETAR,
          Ing. LEFTER SORIN DĂNUŢ
                                                                                                         STANCIU  CONSTANTIN


