R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
JUDETUL GIURGIU
_______________________________________________________________________________________

HOTARÂRE
privind trecerea „Silozurilor pentru depozitarea cerealelor” din domeniul public in domeniul privat al
localitatii Gogosari, jud. GiurgiU

CONSILIUL LOCAL GOGOSARI ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ
Având în vedere:
- expunerea de motive întocmită de domnul Daia Danut – primarul comunei Gogosari, judeţul
Giurgiu, înregistrată sub nr.5.993 din 12.09.2018;
- raportul întocmit de doamna Chelu Elena – secretarul Comunei Gogosari, judeţul Giurgiu, înregistrat
sub nr. 5.992 din 12.09.2018;
- avizul favorabil al comisiei juridice şi apărarea ordinii publice din cadrul C.L. Gogosari, judeţul
Giurgiu, înregistrat sub nr. 6.255 din 26.09.2018;
- raportul favorabil al comisiei economice, dezvoltare regională, integrare europeană, pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, investiţii din cadrul C.L. Gogosari, judeţul Giurgiu, înregistrat sub nr.6.254 din
26.09.2018;
- prevederile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
-prevederile art. 864 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), litera “c” , alin. (5), litera “ b ” din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – privind Administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art. 45 si art. 115, alin. (1), litera “ b ”, alin (3), litera “ a ” si “b “ din Legea nr.
215/2001, repubicată, cu modificările şi completările ulterioare – privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Gogosari, județul Giurgiu a
imobilului constructie din beton armat în suprafață construita de 100 mp. situat în sat Gogosari, comuna
Gogosari, județul Giurgiu.
(2) Imobilul -constructie sus menționat este înscris în domeniul public al comunei Gogosari, județul Giurgiu
(anexa nr.22 la H.G. nr.968/2002) poziția 27 – Silozuri pentru depozitarea cerealelor, suprafata construita = 100
mp., nu a făcut obiectul Legilor fondului funciar, nici Legii nr. 10/2001 și nici nu se află în vreun litigiu judiciar.
(3) Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Gogosari, județul Giurgiu, înscris în anexa
nr. 22 la H.G. nr.968/2002, va fi modificată în consecință.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Gogosari,
judeţul Giurgiu - domnul Daia Danut, secretarul comunei doamna Chelu Elena care va aduce la cunoștiință
publică prin afișare la sediul autorității publice locale și va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu în termenul legal.

PRE EDINTE DE EDIN ,
Consilier loCal, rosu Mirel-Catalin,

CONTRASEMNEAZ
SECREtaR,
Chelu elena-IulIana
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NR.39

R O M Â N I A
COMUNA GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr.5.993 din 12.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea „Silozurilor pentru depozitarea cerealelor” din domeniul public in domeniul privat al
localitatii Gogosari, jud. Giurgiu.

Subsemnatul Daia Danut - primarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu motivez
prezentul proiect de hotărâre, având în vedere, prevederile art. 10, alin.(2) din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, dreptul de proprietate
publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat
uzul sau interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
Conform art. 121 din Legea nr. 215/2001 Domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, dacă nu sunt în domeniul public,
intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege iar Bunurile ce fac
parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se
prevede altfel.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bunul cu denumirea “ Silozurilor
pentru depozitarea cerealelor” este necesar trecerea acestuia în domeniul privat, avand ca
scop valorificarea acestuia, in vederea aducerii de venituri la bugetul local.
În temeiul prevederilor legale mai sus menționate, propun trecerea din domeniul
public în domeniul privat al comunei Gogosari, județul Giurgiu a Silozurilor pentru depozi
tarea cerealelor .

P R I M A R,
DAIA DANUT

R O M Â N I A
COMUNA GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr. 5.992/12.09.2018

RAPORT
privind trecerea „Silozurilor pentru depozitarea cerealelor” din domeniul public in domeniul
privat al localitatii Gogosari, jud. Giurgiu.

Subsemnata Chelu Elena Iuliana - secretarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu,
aduc la cunoştinţă membrilor Consiliului Local Gogosari, următoarele:
Confom prevederile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul
a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
Conform art. 121 din Legea nr. 215/2001 Domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, dacă nu sunt în
domeniul public,
intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege iar Bunurile ce fac
parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se
prevede altfel.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bunul cu denumirea “Silozurilor pentru
depozitarea cerealelor” este necesar trecerea acestuia în domeniul privat, avand ca scop
valorificarea acestuia, in vederea aducerii de venituri la bugetul local.
În temeiul prevederilor legale mai sus menționate, propun analizarea si dezbaterea
acestui proiect.

SECRETAR,

Chelu elena IulIana

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.6.254 /26.09.2018

RAPORT
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 şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu
Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, întrunită în
şedinţa de azi, 26.09.2018, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare
privind trecerea „Silozurilor pentru depozitarea cerealelor” din domeniul public
in domeniul privat al localitatii Gogosari, jud. Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, comisia de specialitate este
de acord cu cele expuse în expunere, supus la vot de preşedintele de comisie se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Pîrvu Iulian

Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin

Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 6.255/ 26.09.2018

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri:
“Licuţă Cătălin-George şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi, 26.09.2018, au
analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotarare privind trecerea „Silozurilor
pentru depozitarea cerealelor” din domeniul public in domeniul privat al
localitatii Gogosari, jud. Giurgiu.”
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

