
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E
privind trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor apartinand domeniului public in 

inventarul bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                            Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                            Avand in vedere:
                            -prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica 
si regimul juridic al acesteia.
                            Examinand:
                            -expunerea de motive nr.64/09.01.2013 a primarului comunei Cocora;
                            -referatul nr.65/09.01.2013 a comisiei de inventariere a bunurilor apartiand 
domeniului public;
                             -raportul de avizare nr.___/____________2013 al comisiei pentru agricultura, 
activitati economico-financiare, protectia mediului si turism;
                             -raportul de avizare nr.___/________2013 al comisiei juridice si de disciplina, 
amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala;
                             -raportul de avizare nr.___/2013 al comisiei pentru invatamant, sanatate si 
familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                             In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c'' coroborat cu art.45 alin.(3) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

H O T A R A S T E:

                              Art.1. Se aproba trecerea unui teren intravilan din inventarul bunurilor 
apartinand domeniului public in inventarul bunurilor apartiand domeniului privat, în suprafaţă de 
459 m.p.,  avand următoarele  vecinatati: la N-strada Şcolii, la S-domeniul public, la E-clădire 
S.C. Dona SRL şi la V-DJ 102 H conform anexei nr.1 si anexei nr.2 la prezenta hotarare.
                             Art.2.Terenul se regaseste la pozitia nr.64 din inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Cocora conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.
                             Art.3.Primarul si compartimentul de specialitate din cadrul aparatului acestuia 
vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.
                             Art.4.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate, Consiliului Judetean Ialomita si va fi adusa la 
cunostinta publica prin grija secretarului delegat al comunei.

                            INIŢIATOR  PROIECT,
                                      PRIMAR,
                                Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                                                                                                                    A V I Z A T,
                                                                                                            p.Secretarul comunei,              
                                                                                                             Stanciu  Constantin
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