ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea extinderii de la 800,00 mp la 1.426,00 mp a suprafeţei de teren curțiconstrucții aparținând imobilului situat în intravilanul satului Gogoșari, str. Petre
Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Gogoșari înregistrată cu nr. 2684/29.05.2019;
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 2718/31.05.2019;
- raportul comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională, integrare europeană și
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, înregistrat cu nr. 3101/25.06.2019;
-anunt public nr. 2719/31.05.2019 și procesul-verbal de afișare;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în sat Gogoșari, comuna
Gogoșari, str. Petre Ghelmez, nr.94, județul Giurgiu care atestă o suprafață de teren de
1.426,00 mp rezultată din măsurătorile cadastrale;
- 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.3 alin.(1) și (4), art.18, art.21 din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.c), art.120 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, 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.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) 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 (1) Se aprobă extinderea de la 800,00 mp la 1.426,00 mp a suprafeţei de teren
curți-construcții aparținând imobilului situat în intravilanul satului Gogoșari, str. Petre
Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu, conform Planului de amplasament și
delimitare a imobilului realizat de către PFA Teodorescu George-Sorin pentru întocmirea
documentației cadastrale și intabularea dreptului de proprietate.
(2) Pozitia 13 – Clădire Consiliul local și Primărie Gogoșari din anexa la Hotărârea
Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 15/27.09.2001 privind aprobarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gogoșari, județul Giurgiu, se modifică
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conform prevederilor alineatului (1).
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari, compartimentelor
de specialitate pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija
secretarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chira Iulică

Contrasemnează,
Secretar,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 27.06.2019
Nr. 36

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