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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

   

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.64 din 25 mai 2018 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.17131  din  15  decembrie 2020 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17132  din 15 decembrie 2020 al  Compartimentului  dezvoltare regională; 

- adresa nr.62.639 din 3 decembrie 2020 a Primăriei Municipiului Giurgiu; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

-avizul  Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență 

-  prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a)-c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3), 

lit.e), art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.41 alin.(5), art.47 alin.(4) art.58 alin.(1), art.59, art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru eliberarea actelor normative, republicată, cu modificările si 

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.I. Se aprobă modificarea art.1. din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu  nr.64 din 25 mai 2018  

privind preluarea din domeniul public al Municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu a unui teren în suprafață de 2000 mp, situat în Bulevardul București, nr. 57, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al Municipiului Giurgiu și din administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu a unui teren în suprafață de 2000 mp identificat ca Lotul nr.1, situat în Bulevardul 

București, nr.57, în vederea realizării unor obiective de investiţii destinate desfășurării de activităţi  în 

domeniile educaţiei, sănătăţii şi asistenţei sociale.”  

        Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu Giurgiu  nr.64 din 25 mai 2018  

rămân neschimbate.  

       Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate şi Compartimentului dezvoltare regională pentru ducere la îndeplinire. 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                Dumitru BEIANU                                              Aurelia BREBENEL 

 

 

 

 

Giurgiu,29 decembrie 2020 

Nr.166 

 

Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” 

din totalul de 30 consilieri în funcție. 


