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P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unor terenuri(loturi)
situate în intravilan, categoria de folosinţă arabil, aparţinând domeniului privat al

comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                                Având în vedere:
                                -prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991, republicată, privind executarea 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
                                -prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică;
                                 -prevederile H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică;
                                Examinând:
                                -expunerea de motive nr.2749/04.10.2012 a primarului comunei;
                                -referatul nr.2770/04.10.2012 al referentului cu probleme de urbanism şi cadastru 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                                -raportul de avizare nr.____/________________2012 al comisiei pentru 
agricultură, activităţi economico- financiare, protecţia mediului şi turism;
                                 -raportul de avizare nr.____/__________2012 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                                 În temeiul art.36 alin.(5), lit.,,b’’, art.39 alin.(1), art.45 alin.(3) si art.123 alin.(1) si 
(2) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 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 scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Carpenului nr.7, în suprafaţă de 995 m.p., număr cadastral-20741, cu următoarele vecinătăţi: 
la N-Dinu Nicolae, la S-Dumitru Gheorghe, la E-str.Carpenului si la V-Str.Ficusului.
                   Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                   Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
      Art.2.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului) 
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Magnoliei nr.38, în suprafaţă de 1.000 m.p., număr cadastral- 20761, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Md.Cîrjan Constantin, la S-Banciu Gheorghe, la E-str.Magnoliei şi la V-Md.Cîrjan Constantin.
                Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.



      Art.3.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Apusului nr.23 A, în suprafaţă de 1.062 m.p., număr cadastral-20870, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Domeniul privat al comunei, la S-str.Apusului, la E-Lotul nr.23 B, la V-Voicu Floarea.
               Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
               Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
       Art.4.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului) 
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, str.Apusului 
nr.23 B, în suprafaţă de 1.061 m.p., număr cadastral-20871, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Domeniul prrivat al comunei, la S-str.Apusului, la E-Domeniul privat al comunei şi la V-lotul 
nr.23 A.
               Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/m.p./an.
               Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
        Art.5.Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului(lotului)
aparţinând domeniului privat al comunei, categoria de folosinţă arabil, situat în intravilan, 
str.Nisipurilor nr.1, în suprafaţă de 413 m.p., număr cadastral-20774, cu următoarele vecinătăţi:
la N-Domeniul privat al comunei Cocora, la S-str.Plopilor, la E-Domeniul privat al comunei şi la V-
str.Nisipurilor.
                 Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 0,25 lei/mp./an.
                 Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
     Art.5.Redevenţa obţinută din concesiuni se va face venit la bugetul local. 
     Art.6.Durata concesiunii este de până la 49 de ani cu posibilitatea modificării acesteia cu acordul 
părţilor; 
     Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei, care este abilitat să 
organizeze potrivit legii, licitaţia publică, în vederea concesionării terenurilor şi să încheie contractele 
de concesiune . 
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