ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL VANATORII MICI
HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 11/20.11.2020
Hotarare privind declararea ca proiect de utilitate publica de interes local a ”PUZ –
Introducere in intravilan si lotizare pentru locuinte individuale pe lot – zona DC 190”,
comuna Vanatorii Mici ce se va realiza pe terenul extravilan, in suprafata de 123.000
(123.600 mp - din masuratori), identificat prin numarul cadastral 34503
Consiliul Local al Comunei Vanatorii Mici intrunit in sedinta ordinara a lunii ianuarie
2021:
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 23/29.01.2021 al domnului primar Simion Aurelian;
-raportul de specialitate nr. 24/29.01.2021 al inspectorului de urbanism;
-avizul nr. 25/29.01.2021 al comisiei economice si de amenajare a teritoriului din cadrul
Consiliului Local Vanatorii Mici;
-prevederile art.4, alin. (1), lit. ”m” din Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.
83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitiva sau temporara din circuitul
agricola terenurilor situate in extravilanul localitatilor, precum si pentru aprobarea Procedurii
privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar si ale Hotararii
Consiliului Local al comunei Vanatorii Mici nr. 63/24.10.2018 de aprobare a introducerii
suprafetei de 123.000 mp teren extravilan, din satul Vanatorii Mici, comuna Vanatorii Mici, in
domeniul privat al comunei Vanatorii Mici;
-art. 921, alin. (2). litera b) din Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991;
-Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală.
In temeiul art.129, alin.(14) si art.196 alin.(1), lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art 1. Se modifica Art. 1 si va avea urmatorul continut:
”Art. 1. (1) Se aproba declararea ca proiect de utilitate publica si interes local a ”PUZ –
Introducere teren in intravilan si construire locuinte individuale pe lot – zona DC 190”,
comuna Vanatorii Mici ce se va realiza pe terenul extravilan, in suprafata de 123.000 mp
(123.600 mp - din masuratori), identificat prin numarul cadastral 34503, apartinand
domeniului privat al comunei Vanatorii Mici;
(2) Proiectul de utilitate publica este inclus in cadrul Strategiei de dezvoltare
locala a comunei Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, pentru perioada 2021-2027”;

Art 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 11/20.11.2020 raman neschimbate.
Art 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Vanatorii Mici în
vederea ducerii sale la îndeplinire:
- Primarului si inspectorului de urbanism al comunei Vanatorii Mici;
- Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu;
- Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
- Directiei pentru Agricultura a Judetului Giurgiu.
Art 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primariei Comunei
Vanatorii Mici şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Vanatorii Mici.

Presedinte de sedinta,
Anghel Tudor
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
Nita Nicoleta Mirela

