
 ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR                                       
                                                                                                                            

 P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E
privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.4

din 28.01.2016 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii, a unui spaţiu
aparţinînd 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 închirierea unor spaţii 
cu destinaţia cabinete medicale;
                                -prevederile art.555-562 din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil.
                                Examinând:
                                -referatul nr.399/11.02.2016 întocmit de secretarul comunei;
                                -raportul de avizare nr.____/_______2016 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                                 În temeiul art.36  alin.(2), 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 modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului 
local nr.4 din 28.01.2016 referitoare la  scoaterea  la licitaţie publică în vederea închirierii,  a unui 
spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului medical Cocora, cu 
destinaţie cabinet stomatologic, conform anexei nr.1 care face integrantă din prezenta hotărâre. 
                         Art.2.-Prezenta hotărâre de comunică Instituţiei Prefectului-judeţul 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,
                                                                                                                  Secretar al comunei,
                                                                                                                    Stanciu Constantin

Nr.14
Astăzi, 11.02.2016

       



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.400/11.02.2016

PROCES  VERBAL
privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.4

din 28.01.2016 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii a unui spaţiu
aparţinînd domeniului privat al comunei,  situat în incinta Dispensarului medical Cocora

 cu destinaţie cabinet stomatologic
 

Incheiat astazi 11 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 modificarea caietului de sarcini aprobat
prin Hotărârea consiliului local nr.4 din 28 ianuarie 2016 referitoare la  scoaterea  la licitaţie 
publică  în vederea concesionării, a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în
incinta Dispensarului medical  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
Nr.399/11.02.2016

R E F E R A T
privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.4

din 28.01.2016 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii a unui spaţiu
aparţinînd domeniului privat al comunei,  situat în incinta Dispensarului medical 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 al comunei Cocora, prin Hotărâre nr.4 din 28 ianuarie 2016 
a aprobat scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiu aparţinând domeniului 
privat al comunei situat în incinta Dispensarului medical Cocora cu destinaţie cabinet stomatologic.
                       Tot în cadrul acestei Hotărâri la art.3, a fost aprobat caietul de sarcini în vederea 
închirierii spaţiului identificat conform anexei nr.1 care făcea parte integrantă din respectiva 
hotărâre.
                       Concluzia serviciului juridic din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Ialomiţa a fost 
aceeea că, în ce priveşte caietul de sarcini aprobat prezintă unele condiţii pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertanţii care nu sunt conforme cu prevederile legale care vin să îngrădească  
drepturile ofertanţilor, încălcîndu-se astfel Constituţia.
                       În aceste condiţii am procedat la modificarea Caietului de sarcini, care este prezentat
în anexa la  prezentul proiect de hotărâre .
.                       Având în vedere cele expuse, propun Consiliului local Cocora spre dezbatere şi 
aprobare  a proiectului de hotărâre privind  modificarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea 
consiliului local nr.4 din 28.01.2016  referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării unui spaţiu aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului 
medical Cocora, cu destinaţie cabinet medical aşa cum este prezentat în anexa la proiectul de 
hotărâre.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

                        



         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.421 din 16.02.2016

A V I Z
privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.4

din 28.01.2016 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea  închirierii a unui spaţiu
aparţinînd domeniului privat al comunei,  situat în incinta Dispensarului medical Cocora

 cu destinaţie cabinet stomatologic
 

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 09.12.2015 discuţie proiectul de 
hotarare privind  modificarea caietului de sarcini aprobat prin Hotărâre consiliului local nr.4 din 
28.01.2016 referitoare la  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a  un spaţiu 
aparţinând domeniului privat al comunei, situat în incinta Dispensarului medical 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, 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, 16.02.2016
La Cocora


