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                                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN  GIURGIU   

                                                              

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza comunei Joița, 

din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietatea  publică a Județului 

Giurgiu în  proprietatea  publică a Statului Român și  în administrarea Companiei Naționale 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.14088 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul 

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine 

publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14089 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu; 

Văzând prevederile art.296 alin.(3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(5¹), precum și 

ale art.28 alin.(1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și prevederile 

Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) și 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. (1) Se aprobă transmiterea tronsonului de drum județean aferent DJ 601A (conform 

Anexei 1 – Imobile proprietate publică afectate) de la km 12+682 la km 12+735, aflat pe raza 

comunei Joița, înscris în Cartea Funciară nr. 35345, identificat cu numărul cadastral 35345 (conform 

Anexei 2- extras de Carte funciară) din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietetea 

publică a Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului Român și  în administrarea Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și declararea tronsonului în cauză, 

din bun de interes public județean  în bun de interes public național. 

(2) Solicitarea de transmitere a tronsonului de drum județean aferent DJ 601, de la km 

12+682 la km 12+735, aflat pe raza UAT Joița, prevăzut la alin. (1), din administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu și din proprietetea publică a Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului 

Român și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. se 

face în scopul realizării lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de centură 

București km 0+000 – km 100+900 – Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770”. 



  

 

 

 
  

 

 

Art. 2. Predarea-primirea tronsonului de drum județean, prevăzut la art.1, se face pe bază de 

protocol încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Mandatarul (mandatat conform Anexei 3-

MANDAT)   Asocierea ”Stocad Proiect” SRL - Societatea Civilă de Avocați ”Teaha & Fuzesi” – 

”Portnoi și Asociații” SPARL, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri.  

 

Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.36 din 16 mai 2002 privind însușirea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Giurgiu, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Direcției logistică, managementul spitalelor și 

patrimoniu, Direcției economice, Direcţiei de urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția achiziții 

publice și investiții, precum și Mandatarului Asocierea ”Stocad Proiect” SRL - Societatea Civilă de 

Avocați ”Teaha & Fuzesi” – ”Portnoi și Asociații” SPARL, care răspund de comunicarea și punerea 

în aplicare a hotărârii.                

 

         PREŞEDINTE                                                                            

       Dumitru Beianu                

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                       Nina Carmen Crișu  

                                        

                                                                   

 

 

 

 

Giurgiu,06 noiembrie 2020 
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