HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr.27/ 2015 privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Daia , județul Giurgiu , reactualizat
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.4680 /2016
-raportul secretarului comunei Daia nr. 4700 / 2016
-raportul de avizare al comisiei pentru administrarea domeniului public si privat al comunei
Daia și al comisiei juridice nr. 5050 / 2016
-prevederile art.59-62 din Lg.nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare

-prevederile art.44 din Constituției României , republicată
-prevederile art.36, alin. 2, lit.,,c,, art.121, alin.1-2 , art. .122 din Lg.nr.215/ 2001 ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
-prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu
modificările și completările ulterioare
-prevederile art.6 ,7 din Lg.nr.18/1991 privind fondul funciar , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile Lg.nr.287 / 2009 - Codul Civil republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
-prevederile art.7 ( 2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în
administraţia publica, republicată

In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTARAŞTE
Art.I .Se modifica și completează HCL nr.27/ 2015 privind însușirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Daia , județul Giurgiu ,
reactualizat după cum urmează:
Anexa nr.1 la HCL nr.27 / 2015 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre
.
Art.II. Celelalte prevederi rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZLOTEA ILIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
NICULINA CHIRAN

DAIA, 29.09. 2016
Nr. 28

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia
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ANEXA nr.1 la H. C. L. DAIA nr. 28 / 29.09.2016

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI
DAIA
Cod
Denumirea
Elemente de identificare Anul dobân Situația juridică
OBS.
de
bunului
dirii sau
clasi
după caz
fi
dării
care
în folosință
Dispensar
Uman

Comuna Daia,Satul Daia,
situat pe Șos.București,
nr.142 cu vecinătăți:
N-Str.Tomatelor
S-Ananiadis Vasilica
E-Negoiță Petra
V-Șos.București ( D.N. 5
)
Teren intravilan ,
categoria curți-construcții
–1.169 m.p.,C.F.nr.30186
Clădire Dispensar Uman
– Suprafața construită –
169,15 m.p.,C.F.
nr.30.187
Anexă – 21 m.p.
Puț forat
Fosă septică vidanjabilă

1980

Domeniul privat al Conform
comunei Daia
prevederil
or OUG
nr.68/2008
, s-a vâdut
cabinetul
medical cu
destinația
stomatolog
ie -CV/C
nr.2314/20
11

2
.

Clădire fostă
primărie

Comuna Daia,Satul
Plopșoru , situată lângă
Parcul Plopșoru, pe strada
Principală D.C.95
nr.40 cu vecinătăți:
N-Ceică Ioana
S-Strada Principală
D.C.95
E-Bugean Neacșu
V-Parcul Plopșoru
Construcție în suprafață
totală de
- 96 m.p.
Teren aferent , categoria
curți-construcții –1.905
m.p.

1980

Domeniul privat al
comunei Daia

3
.

Clădire fostă
primărie dată în
folosință gratuită
Parohiei
,,Sfântul
Gheorghe,,
conform
HCLDaia
nr.38/2007

Comuna Daia,Satul
Plopșoru , situată pe
strada Plopului , nr.6 cu
vecinătăți:
N-Str.Consilier Marian
Toma
S-Arțarului
E-Enache Ion
V-Str.Plopului
Construcție în suprafață
totală de :
80 m.p.
Teren aferent , categoria
curți-construcții –1.150
m.p.

1980

Domeniul privat al
comunei Daia

4
.

Teren

Comuna Daia,Satul Daia
Teren intravilan ,
categoria curți-construcții
, în suprafață de 95 m.p.
situat pe Șos.București,
nr. 182cu vecinătăți:
N-Strada Gării
S-Primăria Comunei Daia
E-Primăria Comunei Daia
V-Șos.București -D.N.5

1980

Domeniul privat al
comunei Daia

5
.

Teren

Comuna Daia , Satul
Plopșoru
Teren intravilan , în
suprafață de 4.257 m.p.

1991

Domeniul privat al
comunei Daia

situat pe str. Salciei ,
nr. 3 A , cu vecinătăți :
N -Pârâu
S -Str. Salciei
E- Iordache Ivana
V-Teren proprietate
privată
6

Teren

Comuna Daia , Satul Daia
Teren intravilan , în
suprafață de 1.809 m.p.
situat pe str. Tomatelor ,
nr.1A
, cu vecinătăți :
N - Drăgănescu Aristița
S - str. Tomatelor
E- Florescu M. Ion
,Florescu Marin ,
Florescu D. Marian
V-Răbîncă Marian

Domeniul privat al
comunei Daia
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