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HOTĂRÂRE |  | din data de  
 
 

Privind convocarea Adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a 

moștenitorilor acestora care au solicitat teren în termenul legal în vederea completării 

componenței Comisiei Locale Mogoșoaia privind stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor 

 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

 

Proiectul de hotărâre; 

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; 

Raportul compartimentului de specialitate; 

Adresa domnului Ion Dragomir înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 25.05.2019; 

Adresa Instituției Prefectului Ilfov nr. 1251/12.02.2021 înregistrată la Comuna 

Mogoșoaia sub nr. 3810/15.02.2021; 

Prevederile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 

proprietate precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 

890/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14) art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Convocarea Adunării generale a foștilor proprietari deposedați sau a 

moștenitorilor acestora care au solicitat teren în termenul legal în vederea completării 

componenței Comisiei Locale Mogoșoaia privind stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor. 

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art. 3  Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii 

Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru 

a fi cunoscută de cetăţeni. 

       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi 

împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Iacoban Alexandru), dintr-un număr de 15 consilieri 

prezenţi la şedinţă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Costel Băiaș 

Contrasemnează, 

Secretar General, 

Roxana Cristina Bute 


