
 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 revocarea Hotărârii consiliului local nr.10 din 25.02.2016 referitoare la 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.866 din Legea nr.287/2009 privind codul Civil, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
                   -prevederile art.230, lit.,,bb" din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
                   -prevederile art.2 alin.(2),(3) şi (4) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare,

                  Examinand: 
                  -adresa  nr.4857/06.04.2016 emisă de Instituţia Prefectului-judeţul Ialomiţa.
                  -referatul nr.991/07.04.2016 al secretarului comunei Cocora;

                  -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 revocă Hotărârea consiliului local nr.10/25.02.2016 referitoare la 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.
                   Art.2. 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.16
Astăzi, 07.04.2016



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.1124 din 18.04.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.10/25.02.2016 referitoare
la 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 18.04.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind revocarea Hotărârii consiliului local nr.10/25.02.2016 referitoare la 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, 18.04.2016
La Cocora



          ROMANIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA  COCORA
Nr.991/07.04.2016

R E F E R A T
privind  revocarea Hotărârii consiliului local nr.10/25.02.2016 referitoare la 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.

                       Prin adresa nr.4857 din 06.04.2016,  Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa ne-a 
comunicat că în urma exercitării controlului de legalitate, Hotărârea consiliului local nr.10 din 
25.02.2016 a fost aprobată fără respectarea prevederilor art.866 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art.230 lit.,,bb'' din Legea nr.71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi a prevederilor art.2 alin.(2), (3) şi (4) din Ordinul 700/2014, privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare prin care se menţionează că ,,drepturile reale corespunzătoare 
proprietăţii publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu 
gratuit, orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale, se abrogă.Pot fi 
intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare:dreptul de proprietate şi 
dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, 
drepturile reale de garanţie.Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată sunt:dreptul de 
superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, abitaţia şi dreptul de servitute.
                         În baza acestor considerente propun Consiliului local spre aprobare revocarea Hotărârii
consiliului local nr.10 din 25.02.2016 referitoare la 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.

SECRETAR,
Stanciu Constantin

                       
                         


