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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din 
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul 

Sportiv Școlar Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu a imobilului INTERNAT al 
Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat în municipiul Giurgiu, 

str. Uzinei, nr.30 B 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.1000 din 19 ianuarie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.1001 din 19 ianuarie 2021 al Direcţiei logistică, managementul 
spitalelor şi patrimoniu; 
- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 
- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- amendamentele propuse de doamna vicepreședinte Mihalcea Elisabeta; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 
alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 și art.292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârea Guvernului nr.1230/2007 privind darea în administrarea Ministerului 
Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Club Sportiv Școlar Giurgiu, a unui imobil trecut în 
proprietarea publică a statului; 
- prevederile Hotărârii nr.352 din 05 octombrie 2006 privind trecerea internatului Grupului 
Școlar ”Viceamiral Ioan Bălănescu” din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul 
public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Sportiv 
Școlar Giurgiu, a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu; 
- prevederile art.863 lit.f) din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009(r2) cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de 
trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, 
pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu a imobilului 
INTERNAT al Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat în 
municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.30 B, conform datelor de identificare cuprinse în anexele nr.1-
5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          (2) Solicitarea de transmitere a imobilului prevăzut la alin.(1), din domeniul public 
al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Sportiv Școlar 
Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu, se face în scopul modernizării și reamenajării 
pentru cazarea elevilor din județul Giurgiu care frecventează cursurile școlilor profesionale din 
municipiul Giurgiu.  

Art.2. În cazul în care nu se respectă destinația pentru care se solicită transmiterea 
dreptului de proprietate asupra imobilului care face obiectul prezentei hotărâri, sau dacă 
investiția nu se realizează în termen de 10 ani de la data preluării, acesta va reveni în domeniul 
public al statului  și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării. 

Art.3. Bunul prevăzut la articolul 1 se declară bun de interes public judeţean. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi 
patrimoniu și Direcției juridice și administrație publică, pentru ducere la îndeplinire. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,        
Dumitru Beianu    
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giurgiu,28 ianuarie 2021 
Nr.13 

 
 
 
 

Adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri din totalul de 29 consilieri prezenți. 



 Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.13 din 28 ianuarie 2021  

a Consiliului Județean Giurgiu 
 

 

 DATE DE IDENTIFICARE  

 ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Clubul Sportiv Școlar 
Giurgiu, pentru care se solicită trecerea în domeniul public al judeţului Giurgiu  

 

 

Amplasamentul imobilului care se transmite Persoana juridică de 
la care se transmite 
imobilul 

Persoana juridică la 
care se  transmite 
imobilul  

Caracteristicile tehnice ale imobilului 

Imobilul ”INTERNAT” ce aparține Colegiului 
Tehnic  ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup 
Școlar ”Viceamiral Ioan Bălănescu”), situat în 
Str. Uzinei, nr.30B, Municipiul Giurgiu, Județul 
Giurgiu 

Statul român, din 
administrarea 
Ministerului 
Educației și 
Cercetării 

Județul Giurgiu  Regim de înălțime: P + 3E 
- Suprafață construită =586 mp 
- Suprafață utilă  = 1935,36 mp 
- Suprafaț a terenului =586 mp 

Cartea funciară nr.35091  
Nr. Cad. 1677 – C4 (vechi) 

 
 

 

 PREȘEDINTE, 
Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 
           Aurelia Brebenel 
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