
     RO M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
      PRIMAR
                                                                                  

P R O I E C T   DE H O T Ă R Â R E
privind concesionarea prin încredinţare directă a unor terenuri situate în

 intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, apartinând domeniului 
privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa 

                  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 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;
                  Examinand: 
                  -cererea nr.1532/28.05.2013 a S.C. Dona S.R.L. prin care solicita concesionarea prin incredintare directa a 
unor terenuri situate în intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei;
                  -referatul nr.1930/08.07.2013 al referentului cu probleme de urbanism 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 36 alin.(5) lit.,,b’’, art.39 alin.(1) si art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local Cocora, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                   Art.1.Se aprobă concesionarea prin incredinţare directă către S.C. Dona S.R.L. Cocora 
a următoarelor terenuri situate în intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, aparţinând domeniului privat al 
comunei Cocora, judeţul Ialomita:
                         (I)-terenul situat în strada Principală nr.102, în suprafaţă de 40 m.p., număr cadastral 21046, cu 
următoarele vecinătăţi: la N -N.C. 412-imobil S.C.Dona SRL, la S-D.J. 102 H, la E- domeniul public al comunei şi la 
V- N.C. 412-imobil S,C, dona SRL.
                            -redeventa stabilită este  0,50 lei/ m.p./an.
                         (II)-terenul situat în strada Principală nr.102, în suprafaţă de 158 m.p., număr cadastral 21047, cu 
următoarele vecinătăţi: la N-N.C. 412-imobil S.C. Dona SRL, la S- D.J. 102 H, la E- N.C. 412-imobil S.C. Dona SRL 
şi la V-N.C. 412-imobil S.C. Dona SRL.
                             -redevenţa stabilită este de 0,50 lei/m.p./an.

                         (III)-terenul situat în strada Principală nr.102, în suprafaţă de 103 m.p., număr cadastral 21048, cu 
următoarele vecinătăţi: la N-N.C.412-imobil S.C. Dona SRL , la S-N.C. 412-imobil S.C. Dona SRL, la E- N.C. 412-
imobil S.C. Dona SRL şi la V-strada Şcolii.
                              -redevenţa stabilită este de 0,50 lei/m.p./an.
                         (IV)-terenul situat în strada Principală nr.102, în suprafaţă de 158 m.p., număr cadastral 21049, cu 
următoarele vecinătăţi: la N-N.C.412-imobil S.C. Dona SRL, la S-D.J. 102 H, la E-N.C. 412-imobil S.C. Dona SRL şi 
la V-strada Şcolii.
                              -redevenţa stabilită este de 0,50 lei/m.p./an.              
                   Art.2.Redevenţa obtinută prin concesiune se va face venit la bugetul local.
                   Art.3. Primarul împreună cu aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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