
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA
 COMUNA  COCORA
      PRIMAR

P R O I E C T   DE    H O T A R A R E
privind aprobarea documentaţiei  tehnice privind obiectivul de investiţii ,, Amenajare fântână

arteziană '' aferentă  parcului  comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                 Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                 Avand in vedere:
                 -prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                 -prevederile art.36 alin.(4) litera ,,d’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
                 Examinand:
                 -referatul nr.899/24.04.2015, al inspectorului cu probleme de urbanism şi amenajarea
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                 -raportul de avizare nr.___/________2015 al comisiei pentru agricultura, activitati 
economico-financiare, protectia mediului si turism.
                   In temeiul art.45 alin.(2) din Legea  nr.215/2001 republicata, privind administratia 
publica locala,  cu modificările si 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 aproba  documentaţia tehnică la obiectivul de investiţii,,Amenajare fântână 
arteziană'', aferentă  parcului comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                    Art.2.Valoarea lucrărilor şi echipamentelor tehnologice estimate de proiectant este de 
73.306,83 lei(fără TVA-24%) respectiv 90.900,47 lei(inclusiv TVA-24%).
                    Art.3.Punerea in aplicare a dispozitiilor  prezentei hotarari este asigurata de catre
primarul comunei si va fi comunicata prin grija secretarului delegat al comunei.

                             INIŢIATOR  PROIECT,
                                        PRIMAR,
                                Ing. Lefter Sorin -Dănuţ                    

                                                                                                         Avizat pentru  legalitate,
                                                                                                            p.Secretarul al comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.21
Astazi, 24.04.2015



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.900/24.04.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind  aprobarea documentaţiei  tehnice privind

obiectivul de investiţii,, Amenajare fântână arteziană'' aferentă parcului comunal existent
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 24.04.2015 
                     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 aprobarea documentaţiei tehnice 
privind obiectivul  de investiţii ,,Amenajare fântână arteziană'' aferentă  parcului comunal existent
în comuna Cocora, judeţul alomiţa, 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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1014 din 06.05.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivul

de investiţii,,Amenajare fântână arteziană'' aferentă parcului  comunal existent în comuna
Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 06.05.2015, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice privind obiectivul de investiţii ,,Amenajare 
fântână arteziană '' aferentă parcului comunal existent în comuna 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 06.05.2015
La Cocora



      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
Nr.899/24.04.2015

R E F E R A T
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice privind

obiectivul de investiţii,, Amenajare spaţiul fântână arteziană'' aferentă parcului comunal existent 
în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                        Referitor la obiectivul de investiţii ,,Amenajare parc comunal existent în comuna 
Cocora, judeţul Ialomiţa'', elaboratorul proiectului, SC ARCH VISION CONCEPT SRL Bucureşti,
a întocmit documentaţia tehnică care a fost publicată pe SEAP, licitaţia fiind câştigată de SC 
TRIFASIC CONSTRUCT SRL .
                          Informaţiile publicate pe SEAP au fost:
                          -valoarea estimată a lucrării  -697.784,97 lei , avînd la bază devizul estimativ 
întocmit de proiectant;
                         -lista de cantităţi, lista de utilaje şi lista de dotări care au stat la baza întocmirii 
ofertelor operatorilor economici participanţi la procesul de achiziţie respectiv a ofertei ofertantului 
câştigător.
                         După începerea execuţiei lucrării din contract s-a constatat că în listele de cantităţi 
nu se regăsesc articolele de deviz aferente amenajării Fântânii arteziene care era prevăzută în 
proiectul iniţial.
                          În această situaţie, proiectantul a procedat la întocmirea unui memoriu justificativ 
la care a ataşat devizul estimativ întocmit pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare fântână 
arteziană aferentă parcului comunal existent în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                        Valoare totală estimată pentru executarea acestor lucrări este de 90.900,47 lei (cu 
TVA inclus), stabilindu-se ofertarea separată a acestor lucrări.
                         Având în vedere cele expuse propun spre aprobarea Consiliului local Cocora, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de 
investiţii,,Amenajare  fântână arteziană'' aferentă  parcului comunal existent în comuna Cocora, 
judeţul Ialomiţa în forma prezentată.

                                             
INSPECTOR,
Vlad  Vasilica


