
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR,

                                                                                               
P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

privind rezilierea  Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005

                       Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                       Având în vedere:
                       -prevederile Legii nr.50/1991, republicată şi reactualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
                       -prevederile Cap.VIII din caietului de sarcini întocmit cu ocazia scoaterii la licitaţie a 
bălţii comunale;
                       -prevederile art. 7 din contractul de concesiune încheiat cu persoana fizică Sali Ernis, 
câştigătorul licitaţiei;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.1564/06.07.2015 a primarului  comunei Cocora;
                       -referatul nr.1565/06.07.2015 al compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;        
                       -raportul de avizare nr.____/________2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                       -raportul de avizare nr.____/___________2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                        În temeiul  art.36  alin.(2) lit.,,c'', coroborat cu art.45 alin.(1)   din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, 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 rezilierea Contractului de concesiune a bălţii comunale nr.1221 din  
07.06.2005 încheiat între  Consiliul local Cocora şi P.F. Sali Ernis, câştigătorul licitaţiei publice.
                        Art.2.Primarul comunei Cocora, împreună cu aparatul de specialitate al acestuia va aduce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
                       Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor în cauză  şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei. 

                               INIŢIATOR PROIECT,
                                           PRIMAR,
                                 Ing.Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                   Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretarul  comunei,
                                                                                                                       Stanciu Constantin
Nr.34
Astăzi, 06.07.2015



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.1566/06.07.2015

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune

nr.1221 din 07.06.2005

Încheiat astăzi 06 iulie 2015 
                     În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat azi data de mai sus,la afişarea 
proiectului de  hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221din 07.06.2005,  la sediul 
instituţiei, în vederea consultării acestuia de către cetăţenii comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                  Eventualele contestaţii cu privire la prezentul proiect de hotărâre se pot depune la sediul 
instituţiei.

SECRETAR,
Stanciu Constantin



 ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1582 din 07.07.2015

A V I Z
la proiectul  de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2015

                      Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism, 
întrunită în şedinţa legal constituită în data de 07.07.2015, a luat în discuţie, proiectul de hotărâre 
privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în 
procesul verbal de şedinţă, nu au fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor Legii
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei 
Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

              Preşedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________  

Emis astăzi, 07.07.2015
La Cocora



ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului
şi urbanism, muncă şi protecţie socială
Nr.1611 din 09.07.2015

A V I Z
la proiectul  de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005

                      Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă 
protecţie socială, întrunită în şedinţă legal constituită în data de 09.07.2015, a luat discuţie
proiectul de hotărâre privind  rezilierea Contractului de concesiune nr.1221 din 07.06.2005.
                      În urma analizei realizate şi a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în 
procesul verbal de şedinţă, nu au fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
conţinutului proiectului de hotărâre.
                     Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi voturilor exprimate, în temeiul prevederilor Legii
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei 
Cocora adoptarea proiectului în forma prezentată.

             Preşedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                    TOADER VASILE____________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN____________

Emis astazi, 09.07.2015
La Cocora


