HOTĂRÂRE
privind acordul scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţei de 5200 mp necesară
obiectivului de investiţii ,,Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în
comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu"
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 5.026 / 16.07.2018;
- prevederile Legii nr.18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu,
precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu;
- prevederile Ordinului MADR nr.83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea
definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor,
precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de
ameliorare a fondului funciar;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.“c”, alin.(5), lit.”a”, art.4, alin.2, art.123, alin.(2) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R E Ş T E:
Art.1.– Se aprobă ACORDUL scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţei de 5200
mp teren extravilan din domeniul public al comunei Gogoşari, având categoria de folosinţă
arabil amplasat în Tarlaua 62, parcela A 386, C.F. 32759, necesară pentru obiectivul de
investiţii “Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Gogoşari, judeţul Giurgiu “.
Art.2. – Întocmirea documentelor de scoatere din circuitul agricol al terenului, precum şi
suportarea cheltuielile cade în sarcina beneficiarului.
Art.3. – Primarul comunei împreuna cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale vor
urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contreasemnează,
Secretar,

Consilier Licuţă Cătălin-George

Chelu Elena-Iuliana
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COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
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EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind acordul scoaterii definitive din
circuitul agricol a suprafeţei de 5200 mp necesară obiectivului de investiţii
,,Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna
Gogoşari, judeţul Giurgiu", vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte:
Având în vedere faptul că, în comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu există un
număr important al crescătorilor de animale, efectivele acestora fiind aproape
de 4000 capete la nivelul anului 2017 şi că problemele cu care se confruntă
mediul rural în domeniul gestionării gunoiului de grajd provenit de la
crescătorii de animale au un impact major asupra societăţii, reprezentând o
ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au efect advers asupra calităţii vieţii,
menţionând faptul că în prezent în comuna Gogoşari gunoiul de grajd este
depozitat în condiţii improprii (direct pe pământ) fără a exista o măsura
împotriva scurgerilor lichide (urina sau precipitaţii), afectectând mediul
înconjurător, solul şi mai ales apele de suprafaţă şi de adâncime.
Ca măsură de rezolvare a celor menţionate mai sus, Consiliul Local
Gogoşari a aprobat participarea la Programul de reducere a nutrienţilor prin
HCL nr.38/30.05.2017, după care a fost întocmită Nota Conceptuală în privinţa
accesării fondurilor necesare construcţiei unei platforme de depozitare şi
gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu.
Nota Conceptuală depusă la Ministerul Apelor şi Pădurilor a obţinut la
evaluare 88 de puncte, fiind beneficiară unui Contract de finanţare.
În vederea obţinerii acestei finanţări Comuna Gogoşari trebuie să
întocmească şi să depună documentaţia, conform cerinţelor Ghidului
Solicitantului.
Suprafaţa de teren pe care se doreşte a fi construită această platformă face
parte din categoria terenurilor arabile ce aparţin extravilanului comunei

Gogoşari, iar certificatul de urbanism solicită scoaterea acestei suprafeţe din
circuitul agricol.
În acest scop Ordinul MADR 83/2018 prin art.4 stabileşte documentaţia
prin care terenurile se pot scot din circuitul agricol, iar la litera e) a articolului
se solicită acordul administratorului terenului atunci când acesta aparţine
statului.
Conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare ,,consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului
public şi privat".
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun să aprobaţi proiectul de
hotărâre privind acordul scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţei de
5200 mp necesară obiectivului de investitii ,,Platforma de depozitare şi
gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu".

PRIMAR
DAIA DĂNUŢ

