HOTĂRÂRE
privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan, în vederea construirii unui nou sediu al Primăriei
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr.1.512 / 27.03.2019;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.1.499 / 27.03.2019;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.1.500 / 27.03.2019;
- avizul comisiei juridice,înregistrat cu nr.1.501 / 27.03.2019;
- copie Extras Carte Funciara nr.32965;
- prevederile art.863, alin.”a” din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicat;
- prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” si art.123 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, 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.– (1) Se aprobă cumpararea, de către Consiliul local al comunei Gogoşari în numele şi pentru comuna
Gogoşari, a unui teren intravilan în suprafaţă de 845 mp, categoria curţi construcţi, proprietatea moştenitorilor, Stanciu
Ilinca şi Iana Stelian, situat in comuna Gogoşari, sat. Gogoşari, judeţul Giurgiu, înscris în CF nr.32965 a localităţii
Gogoşari, având număr cadastral 32965, în vederea construirii unui nou sediu al Primăriei.
(2) Cumpărarea terenului se face în condiţiile dreptului comun, astfel cum este reglementat de Codul civil.
(3) Preţul de vânzare –cumpărare a terenului se stabileşte prin negociere între părţi. Pentru cumpărător, Consiliul local
al comunei Gogoşari, comisia de negociere a preţului va fi constituită prin dispoziţie a primarului comunei Gogoşari.
Art.2. – Datele de identificare ale terenului sunt cele prevăzute în Cartea funciara nr.32965, ataşată la prezenta
hotârăre.
Art.3.– Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul delegat
comunei Gogoşari va comunica prezenta hotărâre:
-

Instituţiei Prefectului, judeţul Giurgiu;
Biroului Notarului Public;
Oricarei persoane interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
d. Secretar,

Consilier local, Popescu Petrişor

Cuşneviciu Silvia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL 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. 1.500 /27.03.2019

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, Răuţă
Gheorghe, Chira Iulică, Chican Constantin şi Roşu Mirel Cătălin”, întrunită în
şedinţa de azi, 27.03.2019, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan, în vederea construirii unui
nou sediu al Primăriei ”.
În urma analizării expunerii de motive a proiectului de hotărâre mai sus
menţionat, 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,

Pîrvu Iulian

SECRETAR,

MEMBRII,

Roşu Cătălin-Mirel

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 1.501 / 27.03.2019

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Licuţă Cătălin George şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi, 27.03.2019,
au analizat următoarea ordine de zi:"Proiect de hotărâre privind aprobarea
cumpărării unui teren intravilan, în vederea construirii unui nou sediu al
Primăriei”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unui proiect de 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr.1.512/27.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan, în vederea
construirii unui nou sediu al Primăriei, având în vedere faptul că birourile din cadrul Primăriei
sunt subdimensionate în raport cu personalul şi mobilierul existent, precum şi faptul că nu
exista o sală de şedinţe pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului local, acestea uneori
desfăşurându-se în condiţii improrii, dar şi oportunitatea vânzării unui teren intravilan în
suprafaţă de 845 mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, vecin cu instituţia, vă rog să
aprobaţi proiectul de hotărâre mai sus menţionat, urmând a fi introdus pe ordinea de zi în prima
şedinţă de consiliu local.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

