CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI. FLORE§TI-STOENE§TI
JUDEfUL GIURGIU
HOTARAREA
privind actualizarea §i eompletarea inventarului bunurilor aparjinand
domeniului public al comunei. Floresti Stoenesti, judetul Giurgiu.
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI FLORE§TI-STOENE$TI
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a primarului privind necesitatea 51 oportunitatea proiectului de hotarare;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de speciaJitate;
-Avizul Comisiei de specialitate;
-Avizul comisiei juridice
-Vazand sj prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica $i regimul
juridic al acesteia, cu modificSrile si completSrile ulterioare, preoum 51 ale Hotararii Guvernului nr.
968/2002 privind atestarea domeniului public al judefului Giurgiu preeum si al municipiului Giurgiu,
al orasetor 51 comuneter din judetul Giurgiu, Anexa nr 17 — Inventaral bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Floresti Stoenesti;
H.C.L. nr. 24 din 29.11.2006 - Hot, privind trecerea unor suprafefe de teren din domeniul public to
domeniul privat al comunei Floresti Stoenesti (Dispensar Floresti 4528 mp ; Dispensar Palanca 898
rap.)
H.C.L. nr. 26 din 6.12.2006 - Hot. privind trecerea unor suprafefe de teren din domeniul public in
domeniul privat al comunei Floresti Stoene$ti (Dispensar Palanca 1202 mp.)
H.C.L. nr. 30 din 25.11.2009 - Hot. privind trecerea unor suprafefe de teren din domeniul public Jn
domeniul privat al comunei Floresti Stoenejti, a suprafefelor de teren aferente cladirilor unde
func|ioneaza cabinetele medicale, cat §i suprafata acestor cladiri, din satul Palanca, conform schijelor
cadastrale.
H.C.L. nr. 49 din 22.10.2010 - Hot. privind includerea m inventarul domeniului public a suprafejelor
necesare implementarii proiectului "Protecpa resurselor de apa, prin realizarea sistemelor integrate
de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare §i statii de epurare pentru comuna Flore§ti Stoenesti,
jude§ul Giurgiu" prin programul privind protecjia resurselor de apa, prin realizarea sistemelor
integrate de alunentare cu apa, stafii de tratare, canalizare §i statii de epurare, desfasurat prin Agenda
Fondului de Mediu(Statie gospodarire apS Stoenesti 2599 mp; Stafie epurare Floresti 7961 mp; Static
epurare Stoenesti 6640; Teren joaca punte Maritoi - 2824 mp)
H.C.L. nr. 43 din 30.09.2010 - Hot. privind aprobarea cartarii §i numerotarii strazilor din com
Floresti Stoene^ti, jud Giurgiu in vederea efectuarii recesamantului populajiei ?i a locuinfelor in anul
2011.
H.C.L. nr. 52 din 05.11.2010 Hot. privind includerea in domeniul public al comunei al comunei
Floresti Stoenesti, a suprafefei necesare pentru construirea stajiei de epurare care va deservi satul
Palanca, in vederea implementarii proiectului "Protecpa resurselor de apa, prin realizarea sistemelor
integrate de alimentare cu apa, sta^ri de tratare, canalizare si statii de epurare pentru comuna Floresti
Stoenesti, judesul Giurgiu" prin programul privind protecfia resurselor de apa, prin realizarea
sistemelor integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare §i statii de epurare, desfS§urat
prin Agenjia Fondului de Mediu.(3210 mp m T 67)

H.C.L. nr. 22 din 19.05.201 1 Hot. privind modificarea §i completarea inventarului domeniului public
al comunei Flore$ti Stoene?ti (se modifica pozitia 146 din inventar prin denumirea unor drumuri
agricole extravilane);
In temeiul art. 45 alin. 1 precum §i al art. 119 51 120 din Legea nr. 215/2001 privind
administra|ia publics locals, republicatS, cu modificarile §i completarile ulterioare,
HOTARA§TE
Art.l. Se aproba actualizarea §i completarea inventarului bunurilor apartinand domentului
public al comunei Florejti Stoene§ti, judejul Giurgiu, prin aetualizarea Anexei la Hotararea
Consiliului Local iff. 26 din 27.09.2001 privind inventanil bunurilor care aparfin domeniului public
al comunei Flore^ti-Stoene^ti 51 completarea inventarului bunurilor ce aparfin domeniului public al
comunei Flore^ti-Stoene^rL
Art.2 Actualizarile ?i completarile inventarului bunurilor apartinand domeniului public al
comunei Flore^ti Stoene$ti sunt cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta dia prezenta
hotarare.
Art3. Primarul comunei Flore§ti-Stoene§ti, compartimentul contabilitate §i compartimentul
cadastru 51 urbanism va asigura ducerea la rndeplinire a prezentei hotarari.
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