ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii terenului curţi-construcţii în suprafață de 845,00 mp, din
domeniul privat al comunei Gogoșari, județul Giurgiu în domeniul public al acesteia
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4781/04.10.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 4785/04.10.2019 întocmit de Compartimentul Agricol, cadastru şi
patrimoniu;
- anunt public nr. 4780/04.10.2019;
- avizul nr. 6082/23.12.2019 al comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională, integrare
europeană și pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții;
- avizul nr. 6079/23.12.2019 al comisiei de specialitate juridică și apărarea ordinii publice;
- anexa nr.22 la H.G. nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum
şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 15/27.09.2001 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gogoșari, județul Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 35/28.06.2011 privind aprobarea
inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Gogoșari, județul Giurgiu;
- prevederile art.129 alin. (14), art. 139 alin. (2), art.296 alin.(2), (7), art.197 alin.(1), (2), (4),
art.200 şi punctul 5 din Anexa 4 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 863 lit.e) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, r3, 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
şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Gogoșari, județul Giurgiu, în
domeniul public al acesteia, şi se declară de interes public local, terenul curţi-construcţii în suprafață
măsurată de 845,00 mp, situat în intravilanul satului Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr.96, comuna
Gogoșari, județul Giurgiu, identificat prin nr. cadastral 32965, înscris în cartea funciară nr. 32965
Gogoșari, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea alipirii următoarelor loturi de teren,
proprietate publică a comunei Gogoşari, care vor forma un corp de proprietate în suprafaţă totală de
2.271 m.p., cu adresa unică în sat Gogoşari, comuna Gogoşari, Str. Petre Ghelmez, nr.94-96, judeţul
Giurgiu, astfel:
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 lotul 1 – teren curţi-construcţii în suprafaţă de 1.426,00 m.p. aparținând imobilului situat în

intravilanul satului Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu, identificat
cu numărul cadastral 33320, înscris în cartea funciară nr. 33320 Gogoșari, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 lotul 2 – teren curţi-construcţii în suprafaţă de 845 m.p. aparținând imobilului situat în
intravilanul satului Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr.96, comuna Gogoșari, județul Giurgiu, identificat
cu numărul cadastral 32965, înscris în cartea funciară nr. 32965 Gogoșari.
Art.3 Se aprobă actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comuneiGogoșari nr.
15/27.09.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Gogoșari, județul Giurgiu, prin introducerea terenului menționat la articolul 1.
Art.4 Se aprobă actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr.
35/28.06.2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Gogoșari, județul Giurgiu, prin eliminarea terenului menționat la articolul 1.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Daia Dănuţ, primarul comunei, pentru a face demersurile
legale pentru intabularea dreptului de proprietate publică conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate în termenul și condițiile Legii nr.554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari şi compartimentelor de specialitate
pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chican Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 30.12.2019
Nr. 78

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