ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea clasificării ca drum comunal a unui drum de interes local
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3.854 / 12.08.2019;
- raportul de specialitate nr. 3.855 / 12.08.2019;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Malu nr.42/07.08.2019 privind clasificarea ca
drum comunal a unui drum de interes local;
- 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;
- prevederile art.87 alin.(5), art.96 alin.(1), art.129 alin.(6) lit.d), art.139 alin.(3) lit.a),
art.197 alin.(1), (2) şi (4) şi art.198 alin.(1)-(2), art.200 şi art.286 alin.(4) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art.3 lit.a), art.5 lit.c), art.8 alin.(1) lit.a) şi alin. (3) din O.G. nr.43/1997
privind privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate private deschise circulaţiei publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui
drum de interes local, situat în comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu, care face legătura între
comuna Gogoşari şi comuna Malu, având datele de identificare în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă efectuarea documentaţiei cadastrale pentru artera de circulaţie prevăzută
la alineatul 1 şi modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Gogoşari conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2 Se solicită Guvernului României completarea anexei nr.3 la Hotărârea
Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate private deschise circulaţiei publice, cu modificările şi
completările ulterioare, conform datelor menţionate în anexa la prezenta hotărâre.
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Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari pentru ducere la
îndeplinire, instituţiilor publice interesate, și va fi adusă la cunoștință publică prin grija
secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chira Iulică

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 13.08.2019
Nr. 47

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

2/2

