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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 şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului 

Judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu, a imobilului situat în municipiul 
Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.5, judeţul Giurgiu 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.1288 din 25 ianuarie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.1289 din 25 ianuarie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională; 
- avizul Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență; 
- amendamentele propuse de domnul vicepreședinte Anculescu Silviu-Cristian; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.d), 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, art.292 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul 30 din anexa nr.2-
Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al statului; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din 
municipiile reşedinţe de județe în administrarea instituţiei prefectului, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi ale punctului 19 din anexa la aceasta; 
- Ordinul ministrului culturii nr.2.828/2015, pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 
ministrului culturii şi cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 
actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.554, art.860 alin.(3) teza a II-a şi art.863 lit.f) din Codul civil aprobat prin Legea 
nr.287/2009(r2) cu modificările şi 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 şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia 
Prefectului Judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu, a imobilului situat în 
municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.5, judeţul Giurgiu, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

         (2) Preluarea imobilului prevăzut la alin.(1), clasificat ca monument istoric, se face 
în scopul restaurării, consolidării, reabilitării și modernizării sale într-un sediu administrativ 
destinat desfășurării activităților specifice instituțiilor de cultură și de artă din județul 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 
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investiția nu se realizează în termen de 12 ani de la data preluării, acesta va reveni în domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul 
Giurgiu. 

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 şi Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi 
patrimoniu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al judeţului. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,        
Dumitru Beianu  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giurgiu,28 ianuarie 2021 
Nr.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptată cu 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abţineri” din totalul de 29 consilieri prezenţi. 



Anexa  
la Hotărârea nr.14 din 28 ianuarie 2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu  
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu, 
pentru care se solicită trecerea în domeniul public al judeţului Giurgiu  

  
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
imobilului 
transmis 

Adresa 
imobilului 

Persoana juridică 
ce administrează 

imobilul CUI, 
domeniul public 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Număr în  inventarul 
bunurilor domeniului 

public al statului, 
atribuit la M.F.P. 

Principalele elemente care compun 
palatul administrativ/ Caracteristici 

tehnice ale imobilului 

1.  8.29.13 Palat 
administrativ 

Municipiul 
Giurgiu, str. 
Constantin 

Dobrogeanu- 
Gherea nr.5, 

județul 
Giurgiu  

Ministerul 
Afacerilor Interne - 
Instituţia Prefectului 

Judeţul Giurgiu 
CUI 5026613 

Statul român, 
domeniul public 

Ministerul 
Afacerilor Interne - 

Instituţia 
Prefectului Judeţul 

Giurgiu 
CUI 5026613 

Judeţul Giurgiu, 
domeniul public, 

CUI 4938042 

111631 (construcție) 
111633 (garaj) 
111634 (garaj) 

Nr. CF 36423 UAT Giurgiu 
St = 2.388 m2  - nr.cadastral 36423; 
Sc = 1.277 m2- Regim de înălțime: 
D+P+2E+M, nr.cadastral 36423-C1; 
Sc = 68 m2- Regim de înălțime: P, 
nr.cadastral 36423-C2; 
împrejmuire beton 40 m2. 
 

  
 
 
 PREȘEDINTE, 
 Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL Al JUDEŢULUI, 
            Aurelia Brebenel 
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