ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
HOTARARE
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului
compus din teren in suprafata de 2200 mp si a constructie in suprafata de 262
mp, situat in satul Pietrisu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
-expunerea de motive nr.3173/24.08.2015 intocmita de primarul comunei
Gaujani;
-raportul nr. 3172/24.08.2015 intocmit de referent Neagu Petruta;
-rapoartele comisiilor de specialitate ;
-prevederile HGR nr.968/2002 anexa 20 - Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Gaujani;
-prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
-Hotararea Consiliului Local al comunei Gaujani nr.8/2015 privind insusirea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gaujnai, judetul
Giurgiu, reactualizat si reevaluat
-prevederile art.36 alin.1, alin. 2 lit. c, art.119, art.120, art.121 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.45, alin.1, alin.3, art.115 alin.1, lit, b, din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata,
H O T A R A S T E:
Art.-Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei
Gaujani a imobilului compus din teren in suprafata de 2200 mp si constructie in
suprafata de 262 mp situat in cvartal 31, parcela 539, identificat cadastral cu nr,
30038, inscris in cartea funciara a comunei Gaujani sub nr. 30038, in intravilanul
satului Pietrisu cu amplasamentul prevazut in anexa 1 parte integranta din prezenta
hotarare.
-Bunurile care trec din domeniul public in domeniul privat, sunt inscrise in
inventarul bunurilor care apartin domeniului public, la nr.crt. 135 si 136.
Art.2.-Prezenta hotărâre va fi comunicată la Consiliul Judeţean Giurgiu-Direcţia
patrimoniu, de către secretarul comunei Găujani, pentru a putea fi formulate propuneri
de modificare a anexei 20 la HGR nr.968/2002 şi va fi afişată la sediul primăriei si pe
siteul oficial.
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