
 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu

aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului
medical Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic

                      Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                      Având în vedere:
                      - prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, şi art.555-562 din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil;
                      -raportul de expertiză extrajudiciară aprobat prin H.C.L. nr.60/16.12.2015;
                      -adresa nr.16795/23.12.2015 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa.
                      Examinând:
                      -expunerea de motive nr.28/06.01.2016 a primarului comunei Cocora;
                      -referatul nr.29/06.01.2016 al inspectorului cu probleme de urbanism şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
                       -raportul de avizare nr.____/_________2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                       -raportul de avizare nr.____/______2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport:
                       În temeiul art.36 alin.(2) lit. ,,c'' coroborat cu alin.(5) lit. ,,b'', art.39 alin.(1)
 art.45 alin.(1) şi art.123, alin.(1) şi (2)  din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre
aprobare, următorul, 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E:

                        Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unui spaţiu în 
suprafaţă utilă de 30 mp, aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului 
uman Cocora-parter, cu destinaţia cabinet stomatologic.
                        Art.2. Preţul de pornire la licitaţie stabilit este de 32 lei/mp/an.
                        Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, în vederea închirierii spaţiului identificat la
art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                        Art.4. Durata închirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor 
prin act adiţional.
                        Art.5. Hotărârea Consiliului local nr.61 din 16 decembrie 2015 se abrogă.
                        Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei Cocora să organizeze potrivit legii, 
licitaţia publică şi să semneze contractul de închiriere.
                         Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

     INIŢIATOR PROIECT                                                                  Avizat pentru legalitate,
             PRIMAR,                                                                                      Secretarul comunei,
      Ing. Lefter Sorin-Dănuţ                                                                        Stanciu Constantin

Nr.3
Astăzi 13.01.2016   



                                    
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.93/13.01.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea

închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta
Dispensarului uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic

Incheiat astazi 13 ianuarie 2016
                     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 scoaterii la licitaţie în vederea 
închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului 
uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic,  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.28/06.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie  publică în vederea închirierii

a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului
uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic

                        În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.,,c", alin.(5), lit.,,b’’, art.123 alin.(1) 
si (2) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul local administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei, 
hotarăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea în condiţiile legii a bunurilor proprietate privată a 
comunei.
                        Având în vedere că avem unele solicitări din partea unor medici, care doresc să 
închirieze  spaţii din incinta Dispensarului uman Cocora în vederea înfiinţării unui cabinet medical 
stomatologic ne propunem să le  scoatem la licitaţie.
                       De foarte  mulţi ani ne dorim să înfiinţăm în comună un cabinet stomatologic în acest 
fel venim în sprijinul cetăţenilor comunei noastre care pentru a-şi rezolva problemele dentare sunt 
obligaţi să se deplaseze la Căzăneşti,  Slobozia sau Urziceni pierzând  mai mult timp pe drum decât 
la cabinetul stomatologic. Avem în Dispensarul medical uman spaţii suficiente şi este păcat să nu le 
folosim, închiriindu-le aducem şi venit la bugetul local.      
                         Propun Consiliului local Cocora spre dezbatere şi aprobare  a proiectului de hotărâre 
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului privat al 
comunei, situat în incinta Dispensarului uman Cocora, cu destinaţie cabinet medical, în forma 
prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Danut

                        



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI COCORA
Nr.29/06.01.2016

R E F E R A T

                         Subsemnata Vlad Vasilica , inspector urbanism şi cadastru în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, ca  urmare a solicitărilor venite din unor medici care doresc să înfiinţeze 
un cabinet medical stomatologic am procedat la verificarea spaţiilor solicitate, constatând că ele  
aparţin domeniului privat al comunei, sunt situate în incinta Dispensarului uman Cocora, sunt 
degrevate de orice sarcini şi nu  fac obiectul vreunui litigiu.
                          Anexez alăturat în copie:
                          -Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei;
                          -Schiţa spaţiului din incinta Dispensarului uman Cocora care urmează să
                           fie scos la licitaţie în vederea închirierii cu destinaţie cabinet medical.
                          
                         

INSPECTOR,
Vlad  Vasilica



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.155 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea

închirierii a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta
Dispensarului uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2016, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind  aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiu 
aparţinînd domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului uman Cocora cu destinaţie 
cabinet stomatologic.
                      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 20.01.2016
La Cocora



        ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.156 din 20.01.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea

în vederea închirierii a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat
în incinta Dispensarului uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 20.01.2015, a luat 
in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea 
închirierii a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului 
uman Cocora, cu destinaţie cabinet stomatologic.
                      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,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               ARDELEANU  ION_____________________
                                                                               BANCIU RĂDEL GEORGEL_____________
                                                                               BADEA  DUMITRU_______________________
                                                                               VLAD DOREL___________________________

Emis astazi, 20.01.2016
La Cocora


