
      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea măsurilor necesare pentru  interzicerea abandonării,  aruncării

sau gestionării necontrolate a deşeurilor în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

 

                   Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                   Având în vedere:
                   -prevederile art.59 alin.(1), punctul A şi alin.(2) şi art.61 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;
                   -expunerea de motive  nr.944/29.04.2015 a primarului comunei Cocora.
                    Examinînd:
                   -raportul de avizare nr.___/__________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism.
                    În temeiul art. 36 alin. 6 lit. „a” punctul 9 şi punctul 14 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, măsurile necesare pentru  interzicerea abandonării, aruncării 
 sau gestionării necontrolate a deşeurilor în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa,  conform Anexei nr.1
 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
              Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului -Judeţul Ialomiţa în vederea 
exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

                            INIŢIATOR PROIECT,
                            Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                               Secretarul comunei,
                                                                                                               Stanciu Constantin

Nr.23
Astăzi, 29.04.2015



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.953/29.04.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea măsurilor necesare pentru  interzicerea

abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 29 aprilie 2014
                     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 măsurilor necesare pentru interzicerea 
abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor în  comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, 
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



    ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
          PRIMAR
Nr.944/29.04.2015

EXPUNERE  DE MOTIVE
privind adoptarea unor măsuri necesare pentru  interzicerea abandonării,

aruncării sau  gestionării necontrolate a deşeurilor în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa

                În conformitate cu prevederile art.59 alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale aprobă prin 
hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării  sau 
gestionării necontrolate a deşeurilor.
                 Prin Hotărârea consiliului local nr.26 din 24.05.2012 s-a aprobat contractul de delegare a 
serviciilor de salubrizare la nivelul comunei Cocora încheiat între ADI ,,Salubris Group 2010'' , 
asociaţie la care a aderat şi comuna noastră şi SC ,,Selectiv Deşeuri 2010" SRL Griviţa.
                 Planul de măsuri pe care ne propunem să-l adoptăm cuprinde de fapt obligaţiile ce revin 
persoanelor fizice şi juridice în ce privesc deşeurile rezultate pe raza de activitate a comunei Cocora.
                 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.9 şi
pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun Consiului local Cocora spre dezbatere în vederea aprobării, a 
proiectului de hotărâree privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării
sau gestionării necontrolate a deşeurilor .

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1027 din 06.05.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea

 abandobării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor
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 măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării 
necontrolate a deşeurilor 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.
                     Având 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


