HOTĂRÂRE
privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren aflat în proprietatea dnului
CHIŢU IULIAN
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinara;
Având în vedere:
- adresa inaintata de dnl. Chitu Iulian, nr. 2180/24.03.2017;
- expunerea de motive a primarului, nr.2398/04.04.2017 ;
-referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 2397/03.04.2017 ;
-raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2755/25304.2017 ;
- avizul comisiei juridice, nr.2756/25.04.2017 ;
- prevederile art.121, alin.(3) si ale art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare si ale art. 863 si art. 1014 Cod
Civil;
- prevederile art. 36, alin 2, lit. C, alin. 5 lit. a , art. 39 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1).-Se accepta oferta de donatie avand ca obiect imobilul- teren, in suprafata de 4000
mp, teren arabil, avand nr. Cadastral 32681, situat in tarlaua 125, parcela 715, com. Gogosari, jud.
Giurgiu, aflat in proprietatea domnului Chitu Iulian.
(2). Imobilul ce face obiectul ofertei de donatie mentionate la alin. (1) va avea destinatia
de cimitir si va fi introdus in domeniul privat al com. Gogosari, jud. Giurgiu, dupa incheierea
actului de donatie in forma autentica.
Art.2. Se mandateaza domnul viceprimar- Rauta Gheorghe sa semneze actul de donatie in
forma autentica.
Art. 3-Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Art.4.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local, Constantin Chican
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Contrasemnează
Secretar,
Chelu Elena Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 2398/ 04.04.2017

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui
teren aflat în proprietatea dnului CHIŢU IULIAN, prin adresa nr.
2180/24.03.2017, domnul Chitu Iulian ne comunica intentia de a dona osuprafata
de 4000 mp., teren arabil identificat prin nr. Cadastral 32681 din com. Gogosari,
jud. Giurgiu.
Potrivit ofertei inaintate, dnl. Chitu Iulian doneaza imobilul-teren mai sus
mentionat com. Gogosari, jud. Giurgiu, prin Primaria Com. Gogosari, oferta de
donatie fiind intocmita in forma autentica potrivit art. 1014 pct. 1 Cod Civil.
Imobilul care face obiectul ofertei de donatie, in suprafata de 4000 mp., este
destinat extinderii cimitirului actual cu mentiunea ca in actul notarial sa se
consemneze ca mormintele parintilor domnului Chitu Iulian, Chitu Petre si
Chitu Voica sa fie ingrijite permanent de Consiliul Local Gogosari, jud. Giurgiu
si dupa decesul donatorului. Domnul Chitu Iulian mentioneaza ca acest teren sa
primeasca denumirea de Cimitirul Nou, ce sa se marcheze pe o placa de marmura
fixata pe un suport de beton cu urmatorul text: „Teren donat de Ing. Chitu Iulian,
in anul 2017- fiul lui Petre si Voica Chitu, in memoria bunicului Manea Stoian si
apartinatorilor”.
Potrivit art. 121 alin.3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale
“Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului
local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali
sau judeţeni, după caz, în funcţie”

Având în vedere cele prezentate propunem analizarea şi adoptarea
Proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren aflat
în proprietatea dnului CHIŢU IULIAN.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
Nr. 2397 / 03.04.2017

REFERAT
Subsemnata, Chelu Elena-Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativteritoriale Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de
donaţie a unui teren aflat în proprietatea dnului CHIŢU IULIAN, prin adresa nr.
2720/24.04.2017, domnul Chitu Iulian ne comunica intentia de a dona osuprafata
de 4000 mp., teren arabil identificat prin nr. Cadastral 32681 din com. Gogosari,
jud. Giurgiu.
Lunând în considerare, prevederile art. 1014 pct. 1 Cod Civil” Sub
sancţiunea nulităţii absolute, promisiunea de donaţie este supusă formei
autentice” si al art. 863 pct.c)“ prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii,
dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de
interes public”, cat si al art. 121 alin.3 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale “Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu
aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul
majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie”

În conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog membrii
Consiliului Local Gogosari a analiza oportunitatea privind acceptarea ofertei
de donaţie a unui teren aflat în proprietatea dnului CHIŢU IULIAN.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

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.2.755 / 25.04.2017

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”, s-au întrunit azi, 25.04.2017,
având următoarea ordine de zi: ”Proiect de hotărâre privind acceptarea
ofertei de donaţie a unui teren aflat în proprietatea dnului CHIŢU
IULIAN”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
acceptarea ofertei de donaţie a unui teren aflat în proprietatea dnului
CHIŢU IULIAN pentru extinderea cimitirului vechi din satul Gogoşari,
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,

Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 2756 / 25.04. 2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana” în
şedinţa de azi 25.04.2017 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren aflat în
proprietatea dnului CHIŢU IULIAN”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pleşea Ilie

SECRETAR,
Licuţă Cătălin-George

MEMBRU,
Chiru Mariana

