HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării unui schimb de teren în suprafaţă de 9.406mp teren arabil intravilan
din domeniul privat al comunei Gogoşari cu suprafaţa de 6.000mp teren arabil intravilan din
proprietatea d-nei Besu Adriana
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
-

-

expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr.1.573/25.03.2016;
referatul de specialitate întocmit de compartimentului, înregistrat cu nr.1.574/ 25.03.2016;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, înregistrat cu
nr.1.646/29.03.2016;
avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.1.647/29.03.2016;
rapoartele de evaluare pentru efectuarea schimburilor de teren arabil extravilan;
prevederile Titlului X din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
prevederile art.1405-1409 din Codul civil;
prevederile art.36, alin.(2), lit.”c”, art.121, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
în temeiul art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.’’b” cu respectarea alin.(3) şi alin.(6) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă efectuarea unui schimb de teren în suprafaţă de 7,24ha. teren arabil extravilan
din domeniul privat al comunei Gogoşari, amplasată în tarlaua 73, cu suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil
extravilan, din proprietatea, d-nului Neacşu Valeriu, amplasată în tarlaua 8, cu număr cadastral 30110,
având următoarele vecinătăţi: la Nord – De 26, la Sud –Dj 504, la Est – Breazu Tudora şi la Vest Bigan Iulian, în vederea implementării proiectului “Valorificarea resurselor energetice regenerabile –
o provocare oportună”, cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro-Electrica Gogoşari”.
Art.2.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
d. Secretar,

Consilier Dobre Nicolae
Ciobanu Silvia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr.1.573/25.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui
schimb de teren în suprafaţă de 9.406mp teren arabil intravilan din domeniul
privat al comunei Gogoşari, cu suprafaţa de 6.000 mp teren arabil intravilan
din proprietatea d-nei Besu Adriana, fac următoarea precizare:
Suprafaţa de 6.000 mp teren arabil intravilan, proprietatea d-nei Besu
Adriana s număr cadastral 30110, având următoarele vecinătăţi: la Nord - De
26, la Sud - Dj 504, la Est - Breazu Tudora şi la Vest - Bigan Iulian, urmând
ca pe acest teren să se realizeze proiectul “Valorificarea resurselor energetice
regenerabile – o provocare oportună”, cu obiectivul de investiţii “Centrală
Solaro-Electrică Gogoşari”.
Faţă de cele prezentate mai sus vă rog să aprobaţi efectuarea unui
schimb de teren în suprafaţă de 7,24ha. teren arabil extravilan din domeniul
privat al comunei Gogoşari cu suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil extravilan
din proprietatea d-nului Neacşu Valeriu, urmând ca la prima şedinţă de
consiliu local să adoptaţi o astfel de hotărâre.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
REFERENT,
Amuza Aurelian-Vasile
Nr.2.078/ 18.08.2010

REFERAT

Subsemnatul, Amuza Aurelian-Vasile, referent cu atribuţii de registru
agricol, în cadrul aparatului propriu al primarului, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren în suprafaţă de
7,24ha. teren arabil extravilan din domeniul privat al comunei Gogoşari, cu
suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil extravilan din proprietatea d-nului Neacşu
Valeriu, în urma adresei înaintată de instituţia noastră către d-nul Neacşu
Valeriu prin care propunem efectuarea unui schimb de teren între instituţie şi
d-nealui, în vederea realizării proiectului “Valorificarea resurselor energetice
regenerabile – o provocare oportună”, cu obiectivul de investiţii “Centrală
Solaro-Electrică Gogoşari”.
Faţă de cele arătăte mai sus vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.

Referent,
Amuza Aurelian-Vasile

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr.2.138/24.08.2010

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii si comerţ, prin următorii consilieri:Tonca DanielSilviu, Ciobanu Ionel, Răuţă Gheorghe, Chira Iulică şi Pîrvu Iulian, întrunită
în şedinţa de azi 24.08.2010, având următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren în suprafaţă de
7,24ha. teren arabil extravilan din domeniul privat al comunei Gogoşari cu
suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil extravilan din proprietatea, d-nului
Neacşu Valeriu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
aprobarea schimbului de teren în suprafaţă de 7,24ha. teren arabil extravilan
din domeniul privat al comunei Gogoşari cu suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil
extravilan din proprietatea, d-nului Neacşu Valeriu, comisia de specialitate
este de acord cu cele expuse în expunere, supusă la vot de preşedintele de
comisie se aprobă în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Tonca Daniel-Silviu

Chira Iulică

Ciobanu Ionel
Răuţă Gheorghe
Pîrvu Iulian

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr.2.139/24.08. 2010

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice, compusă din domnii
consilieri: Bigan Georgel-Florian, Popescu Petrişor şi Văduva Marin în
şedinţa de azi, 24.08.2010 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren în suprafaţă de
7,24ha. teren arabil extravilan din domeniul privat al comunei Gogoşari cu
suprafaţa de 7,24 ha. teren arabil extravilan din proprietatea d-nului Neacşu
Valeriu”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Membru,

Bigan Georgel-Florian

Văduva Marin

Popescu Petrişor

