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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea folosinței gratuite a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu 

asupra unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, Șos. Alexandriei , nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu 

  

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.12148 din 17 septembrie 2020 al 

preşedintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul 

de specialitate nr.12149 din 17 septembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică; 

 Văzând prevederile art.350 alin.(1) lit.b) și art.353 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.c) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se revocă folosința gratuită a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu 

asupra unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu. 

Art.2. – Începând cu data prezentei Hotărârea nr.112 din 30 august 2019 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului 

situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei , nr. 7-9 , aflat în domeniul privat al judeţului 

Giurgiu, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu își încetează aplicabilitatea. 

 Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției logistică, managementul spitalelor 

și patrimoniu și Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu. 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

         Marian Mina                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

Giurgiu, 22 septembrie 2020  
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