
RO M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
      PRIMAR
                                                                                         

P R O I E C T   DE H O T Ă R Â R E
privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p., aparţinând
domeniului privat al comunei Cocora către S.C. BULROM PETROLEUM S.R.L.

Galaţi în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi 
 
                  Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                  Având în vedere:
                  -prevederile art.15 lit.,,e"  din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
                  Examinand: 
                  -cererea nr.119/1/22.01.2016 emisă de S.C. BULROM PETROLEUM  S.R.L. Galaţi  prin 
care solicita concesionarea terenului alăturat celui concesionat în suprafaţă de 607 m.p.,  aparţinând 
domeniului privat al comunei, în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi.
                  -referatul nr.325/05.02.2016 al referentului cu probleme de urbanism 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 juridice şi de disciplină , 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială .      
                  În temeiul 36 alin.(5) lit.,,b’’, art.39 alin.(1),  art.45 alin.(3) şi art.123  din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului local Cocora, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

                   
                  Art.1.Se aprobă concesionarea prin incredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p. aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. BULROM PETROLEUM S.R.L. Galaţi, în vederea 
extinderii staţiei de distribuţie carburanţi.
                        (1)-terenul în suprafaţă de 607 m.p., situat în strada Principală nr.5, identificat cu număr
cadastral 408 este alăturat terenului concesionat anterior de către societatea susmenţionată.
                        (2)-redeventa stabilită este  0,22  lei/ m.p./an.
                   Art.2.Redevenţa obtinută prin concesiune se va face venit la bugetul local.
                   Art.3. Primarul împreună cu aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
                             INIŢIATOR PROIECT,
                                     PRIMAR,
                              Ing.Lefter Sorin-Dănuţ

                                                                                                                Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                    Secretar al comunei,
                                                                                                                     Stanciu Constantin 

Nr.9
Astăzi, 05.02.2016



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.340/05.02.2016

PROCES  VERBAL
de afişare a proiectului de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei 

 de 607 m.p., aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. BULROM 
 PETROLEUM  S.R.L. Galaţi în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi

Incheiat astazi 05 februarie 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 concesionarea prin încredinţare directă a fuprafeţei de 
607 m.p., aparţinând domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. Bulrom Petroleum S.R.L. 
Galaţi, în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi, 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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.444 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de

607 m.p., aparţinînd domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. BULROM
PETROLEUM S.R.L. Galaţi, în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p., aparţinând domeniului 
privat al comunei Cocora, către S.C. Bulrom Petroleum S.R.L. Galaţi, în vederea extinderii staţiei de 
distribuţie carburanţi.
                      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 16.02.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.445 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de

607 m.p., aparţinînd domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. BULROM
PETROLEUM S.R.L. Galaţi, în vederea extinderii staţiei de distribuţie carburanţi

 
                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p., aparţinând 
domeniului privat al comunei Cocora, către S.C. Bulrom Petroleum S.R.L. Galaţi, în vederea 
extinderii staţiei de distribuţie carburanţi.   
                      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,

                                                                                    
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 16.02.2016
La Cocora



          ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.325/05.02.2016

R E F E R A T
privind concesionarea prin încredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p., aparţinând domeniului privat

al comunei Cocora, către S.C. Bulrom Petroleum S.R.L. Galaţi, în vederea extinderii staţiei de
distribuţie carburanţi.

                       Subsemnata Vlad Vasilica, referent urbanism şi cadastru în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora, urmare cererii cu nr.119/1/22.01.2016 depuse de S.C. 
BULROM PETROLEUM S.R.L. GALAŢI  prin care solicita concesionarea prin încredintare a 
suprafeţei de 607 m.p. teren alăturat suprafeţei concesionate anterior de această sociatate,  în vederea 
extinderii, am procedat la verificarea amplasamentului terenului solicitat şi am constatat următoarele:
                       Terenul solicitat pentru concesionare prin încredinţare directă este situat în intravilanul 
comunei Cocora, aparţin domeniului privat al comunei, face parte din Planul Urbanistic General 
aprobat prin Hotărârea Consililui Local nr.26/05.02.2002, modificată de H.C.L. nr.11/31.03.2015 şi 
este alăturat terenului concesionat anterior de S.C. Bulrom Petroleum S.R.L. Galaţi şi pe care este 
amplasatată staţia de distribuţie carburanţi.Este identificată cu numărul cadastral 408.
                        Acest teren este degrevat de orice sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.
                         Tinând cont de faptul că acest teren  este alăturat terenului concesionat anterior de S.C. 
Bulrom Petroleum S.R.L. Galaţi şi pe care este amplasată staţia de distribuţie carburanţi, propun 
concesionarea  prin încredinţare directă a suprafeţei de 607 m.p. la cererea acesteia în vederea 
extinderii.
                           Anexez alăturat:
                                                   -Hotărârea Consiliului local de aprobare a PUG;
                                                   -Planul de încadrare în zonă;
                                                   - Documentaţia cadastrală.

INSPECTOR
cadastru şi urbanism,

Vlad Vasilica


