HOTĂRÂRE
privind aprobarea plantarii unei perdele forestiere in suprafata de 3,9850 ha
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr.5701/ 18.11.2016;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.5836 / 23.11.2016;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 5859 /24.11.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 5860 / 24.11.2016;
- prevederile art.2 lit.e), art. 3, art. 6 alin(3) cap. II, art. 7 alin. (5) din legea nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de protectie;
- prevederile art. 36 alin (1), alin.(2), lit. c) si alin. (4), lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
- prevederile Legii nr. 554/2001 privind contenciosul administrativ;
În temeiul art.45, alin.(1), art.115, alin.(1), lit.’’b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior şi cu respectarea art. 115 alin. (3) şi
alin.(6) din acelaşi act normative;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă infiintarea unei perdele forestiere de protectie pe suprafata de 3.9850 ha, teren
arabil apartinand domeniului public al comunei Gogosari, jud. Giurgiu, situat in tarlaua 72, de-a lungul
DJ 504A, conform planului de amplasament si schita cadastrala, anexata la prezenta hotarare.
Art.2.-Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim de
prevederile prezentei hotarari, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente,
conform Legii contenciosului administrativ cu nr. 554/2004.
Art.3. Viceprimarul comunei Gogoşari împreună cu d-na Pîrvu Loredana – consilier în cadrul
aparatului de specialitate al primarului, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Contraseamnează,
Secretar,

Consilier local Chira Iulica

Chelu Elena Iuliana
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Amuza Aurelian Vasile
Nr. 5836 /23.11.2016

REFERAT
Subsemnatul, Amuza Aurelian Vasile, referent compartiment registrul agricol si
cadastru , referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea plantarii unei perdele
forestiere in suprafata de 3,9850 ha., va aduc la cunostinta urmatoarele, in urma
verificarii situatiei fondului funciar al com. Gogosari s-a constatat ca in tarlaua 72 de-a
lungul DJ 504 A, suprafata de 3,9850 ha avand categoria de folosinta teren arabil fiind
favorabil plantarii unei perdele forestiere avand ca rol de protectie drumul judetean DJ
504 A in perioada caderilor de zapada.
Față de cele arătate mai sus vă rog să analizați și să dispuneți.

Referent,
Amuza Aurelian Vasile

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. 5859/24.11.2016

RAPO RT
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:”Pirvu Iulian
,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin,
s-au întrunit azi 24.11.2016, având următoarea ordine de zi:“Proiect de
hotărâre privind aprobarea plantarii unei perdele forestiere in
suprafata de 3,9850 ha.
''
În urma analizării expunerii de motive a vice primarului, prin care
solicita infiintarea unei perdele forestiere comisia de buget- finante este de
acord cu cele expuse, supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă în
unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr . 5860 / 24.11.2016

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri: ”Plesea
Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi 24.11.2016 au analizat
următoarea ordine de zi: :“Proiect de hotărâre privind plantarii unei

perdele forestiere in suprafata de 3,9850 ha.
''
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de
toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

