
       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

                                                                                                       

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                         Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                         Având în vedere:
                         -referatul nr.1039/11.04.2014 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                         -raportul de avizare nr.____/_________2014 al comisiei pentru agricultură, 
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                         -raportul de avizare nr.___/________2014 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;
                         -raportul de avizare nr.____/_________2014 al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie,activităţi social culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                         În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c’’ si art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 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 actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotarare.
                         Art.2.Cu data prezentei, Hotărârea consiliului local nr.31 din 26.09.2013 îşi 
încetează aplicabilitatea.
                         Art.3.Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor 
interesate prin grija secretarului delegat al comunei.

                             INIŢIATOR PROIECT
                                       PRIMAR,
                          Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                            p.Secretar al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
Nr.1039/11.04.2014

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 măsurătorilor TOPO  efectuate 
de specialist cadastru autorizat, pe unele loturi de teren situate în intravilanul comunei, în urma 
măsurătorilor constatîndu-se diferenţe după cum urmează:
                              - lotul situat  în strada Crivăţului nr.46, existent iniţial în inventar 1.000 m.p., 
rezultat în urma măsurătorii TOPO- 1.007 m.p.;
                              - lotul situat în strada Stadionului nr.2, existent iniţial în inventar 1.000 m.p., 
rezultat în urma măsurătorii TOPO - 846 m.p. ;
                              - lotul situat în strada Stadionului nr.4, existent iniţial în inventar 1.000 m.p., 
rezultat în urma măsurtorii TOPO - 938 m.p. ;
                              - lotul situat în strada Şcolii nr.4, existent iniţial în inventar 1.000 m.p., 
rezultat în urma măsurătorii TOPO - 1.033 m.p.;
                              - lotul situat în strada Şcolii nr.6, existent iniţial în inventar 1.000 m.p., 
rezultat în urma măsurătorii TOPO - 950 m.p.
                              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______________________ 


