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

bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 11 septembrie 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 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.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
Nr.2460/10.09.2013

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 evaluării obiectivului Dispensar uman care se găseşte 
la poz.8 în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, raport de evaluare întocmit de expert 
evaluator proprietăţi imobiliare-Ciripan Valeriu şi aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.24 din 25.07.2013.
                             În urma evaluării s-a actualizat valoarea acestei clădiri stabilindu-se valoare de 77.400 lei faţă de 
valoarea veche existentă de 10 lei.
                              De asemeni în urma  verificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei 
Cocora s-a constatat că prin Hotărârea Consiliului local nr 23/25.10.2012 prin care a fost actualizat şi însuşit inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Cocora Lotul nr.15 în suprafaţă de 18.619 mp  situat în incinta 
fostului C.A.P. Cocora a fost scos din inventar ca urmare a  vânzării acestuia conform contractului de vânzare 
cumpărare nr.1003 din 09.10.2012.
                              Ulterior prin Hotărârea Consiliului local nr.36 din 19.12.2012 s-a aprobat o nouă actualizare a 
inventarului  însă dint-o eroare  de dactilografiere  lotul nr. 15 în suprafaţă de 18.619 mp. în mod eronat a fost inclus 
fapt care se observă şi din faptul că suprafaţa  totală centralizată în incinta fostului CAP Cocora este mai mică cu 
18.619 mp.                                             
                              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____________
                                                                                 MANEA  VALERICA________________
                                                                                 VLAD  VASILICA___________________
                                                                                 GHINEA  ION______________________ 

        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2462/11.09.2013 



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2505 din 17.09.2013

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 17.09.2013, 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,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                 Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________  

Emis astazi, 17.09.2013
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2496 din 17.09.2013

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 17.09.2013 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,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                  Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU___________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_____________
                                                                                    TOADER VASILE________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_________

Emis astazi, 17.09.2013
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.2507 din 17.09.2013

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 17.09.2013, 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,

                                                                               BANCIU RĂDEL-GEORGEL_________
                                                                               CONSTANTIN ION VALERIU________
                                                                               BADEA  DUMITRU__________________
                                                                               VLAD DOREL______________________

Emis astazi, 17.09.2013
La Cocora


