
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru un spaţiu

situat în incinta Dispensarului uman Cocora

                    Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                    Având în vedere:
                    - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică;
                    - prevederile art.874 alin.(1), art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 prvind Codul Civil,
republicată.
                     Examinând:
                     - cererea domnului Moldoveanu Mihnea- medic stomatolog , prin care solicită un 
spaţiu necesar deschiderii unui punct de lucru cu destinaţia cabinet de medicină dentară;
                     - expunerea de motive nr.2255/05.10.2015 a primarului comunei Cocora, judeţul 
Ialomiţa;
                     - raportul de avizare  nr._____/________2015 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială din cadrul Consiliului local Cocora.
                     În temeiul art.36 alin.2 lit.,,c'', coroborat cu art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre 
aprobartea Consiliului local Cocora, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                      Art.1.-Se aprobă repartizarea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în incinta 
Dispensarului uman Cocora, în suprafaţă de 27,39 mp, domnului doctor Moldoveanu Mihnea-
medic stomatolog, cu destinaţia cabinet de medicină dentară, conform planului anexat.
                       Art.2.-Se aprobă încheierea unui contract de comodat(împumut de folosinţă) între 
Consiliul local Cocora şi domnul  doctor Moldoveanu Mihnea pe o perioadă de 2(doi) ani.
                       Art.3.-Se aprobă modelul de contract de comodat care va fi încheiat pentru folosinţa 
spaţiului conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                       Art.4.-prezenta hotărâre va fi comunicată societăţii în cauză, primarului comunei 
Cocora, Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate 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.43
Astăzi, 05.10.2015  

    



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2256/05.10.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat

pentru un spaţiu situat în incinta Dispensarului uman Cocora

Incheiat astazi 05 octombrie  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 încheierii unui contract de 
comodat pentru un spaţiu situat în incinta Dispensarului uman  Cocora,  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.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

      ROMÂNIA



JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.2255/05.10.2015

                                                      EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de

comodat pentru un spaţiu situat în incinta Dispensarului uman Cocora

                   

                             În data de 05.10.2015 domnul Moldoveanu Mihnea medic stomatolog, a depus o 
cerere la Primăria Cocora prin care solicita un spaţiu pentru deschiderea unui punct de lucru cu 
detinaţia cabinet dentar.
                              Acest cabinet dentar este necesar în comuna Cocora având în vedere că 
majoritatea cetăţenilor comunei au probleme cu dantura şi pentru remedierea acestor probleme 
trebuie să se deplaseze la Căzăneşti sau la Slobozia.
                               În aceste condiţii avînd ăn vedere că în incinta Dispensarului uman Cocora sunt
multe încăperi disponibile se poate deschide un cabinet dentar.
                                În general medicii stomatologi au evitat să vină în comuna noastră având în 
vedere distanţa mare de oraşe.
                                 Este un moment oportun şi nu trebuie să-l ratăm.
                                 Având în vedere cele prezentate propun Consiliului local Cocora spre 
aprobare încheierea unui contract de comodat cu medicul stomatolog pentru a-i pune la dispoziţie o
încăpere în incinta Dispensarului uman Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.48 din 15.10.2015

       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA

                                                             

CONTRACT DE COMODAT

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE
           Comuna Cocora cu sediul în comuna Cocora, str.Principală nr.116, judeţul
Ialomiţa,  C.F.  4427943,  reprezentată  prin  domnul  Lefter  Sorin-Dănuţ-primar, în
calitate de COMODANT

si____________________domiciliat în ___________________ str.______________
nr.______ bl.___et.____ap._____ identificat cu C.I. seria_____, nr.______________
CNP__________________, in calitate de COMODATAR
Având  în  vedere  cererea  nr.2254/05.10.2015,  prevederile  H.C.L.  nr.48  din
15.10.2015, am convenit încheierea prezentului contract de comodat,  în condiţiile
art.2146-2157 Noul Cod Civil.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2 . Obiectul contractului il constituie folosinta  de catre comodatar a unui

spaţiu  în  suprafata  de  27,39 m2,   în  incinta  Dispensarului  uman   situat comuna
Cocora,  judeţul  Ialomiţa  aflat  in  proprietatea  Consiliului  local  Cocora,  pe  care
comodatarul se obliga sa o foloseasca potrivit destinatiei sale.

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI
Art.  3.1.  Comodantul  acorda  comodatarului  folosinta  spațiului  mai  sus

mentionat, cu incepere de la data semnarii contractului pe o perioada de 2 (doi) ani.
Art.3.2 Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților, prin act

aditional.

CAP.IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 4.1 Comodantul se obliga:

- sa  dea  comodatarului  spre  folosinta  spațiul  ce  face  obiectul  prezentului
contract;

- sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea spatiului.
     Art. 4.2. Comodatarul se obliga:
- sa foloseasca si sa intretina spatiul, ca un bun proprietar;
- sa foloseasca spatiul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

   CAP.V. RASPUNDEREA



Art. 5. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea – in tot sau in
parte – a lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau
ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.

   CAP.VI. FORTA MAJORA
Art. 6 .1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Art.6.2 Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila

celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel
mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente
care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

  CAP.VII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.7.1.  Raporturile  contractuale  inceteaza  prin  restituirea  lucrului  în  stare

corespunzatoare  la  termenul  prevazut  in  contract  sau  oricand,urmare  rezilierii
convenite de ambele parti.

Art. 7.2. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul
poate cere rezilierea contractului, cu o notificare prealabilă de 15 zile. 

CAP.VIII. LITIGII
Art. 8. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate

pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul  contract  a  fost  incheiat  astazi,_________________  în  2(două)
exemplare originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la comodatar.

          COMODANT,                                                          COMODATAR,

                                                                                              
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DAVID STANCIU MARIAN



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2297 din 07.10.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de comodat

pentru un spaţiu situat în incinta Dispensarului uman Cocora

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 07.10.2015 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru un spaţiu situat în incinta 
Dispensarului uman Cocora.
                      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, republicată, 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,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU_____________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_______________
                                                                                    TOADER VASILE__________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN____________

Emis astazi, 07.10.2015
La Cocora


