ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării coordonatelor pentru CF 30264, CF 31783, CF 31786 şi CF
32318
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Giurgiu nr.11029/20.08.2019 şi adresa O.C.P.I. Giurgiu nr.
4409/14.08.2019 prin care sunt comunicate documentaţiile cadastrale care se suprapun peste DJ
505;
- referatul de aprobare nr. 5057/23.10.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 5058/23.10.2019 întocmit de Compartimentul Agricol, cadastru şi
patrimoniu;
- anunţul public nr. 5095/25.10.2019;
- avizul nr. 6083/23.12.2019 al comisiei economică, dezvoltare regională, integrare europeană și
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții;
- avizul nr. 6080/23.12.2019 al comisiei juridică şi de ordine publică;
- prevederile art.129 alin.(14), art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (2), (4), art.198 alin.(1)-(2) şi
art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, r3, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.23 lit.b) şi art.95 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.913 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se însuşesc lucrările de specialitate reprezentând „Plan de amplasament şi delimitare a
imobilului” executate de ing. Teodorescu George Sorin pentru CF 30264, CF 31783, CF 31786 şi CF
32318, conform anexelor nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă actualizarea coordonatelor pentru un număr de patru imobile situate în
extravilanul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu şi aparţinând domeniului privat al acesteia, conform
planurilor de amplasament şi delimitare însuşite la art. 1, după cum urmează:
1. teren arabil în suprafaţă de 4.242 mp, situat în T 130, P 8, identificat prin nr. cadastral 30264,
înscris în CF 30264;
2. teren păşune în suprafaţă de 123.100 mp, situat în T 127, P 737, identificat prin nr. cadastral
1/2

31783, înscris în CF 31783;
3. teren păşune în suprafaţă de 19.900 mp, situat în T 126, P 735, identificat prin nr. cadastral
31786, înscris în CF 31786;
4. teren arabil în suprafaţă de 790.368 mp, situat în T 72/1, P 410/2, identificat prin nr. cadastral
32318, înscris în CF 32318.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Daia Dănuţ, primarul comunei, ca în numele şi pe seama
noastră, să întreprindă demersurile legale pentru punerea în executarea a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate în termenul și condițiile Legii nr.554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari şi compartimentului Agricol,
cadastru şi patrimoniu pentru ducere la îndeplinire, și se va aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chican Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 30.12.2019
Nr. 79

Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri în
funcție
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