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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu a Bisericii Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a demisolului aferent, aflată în curtea Spitalului 

Județean de Urgență Giurgiu, Bulevardul București, nr.18 (fostă Strada București, nr.82) 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8046 din 25 iunie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.8047 din 25 iunie 2020 al 

Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, adresa nr.11855 din data de 24 iunie 2020 a 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu; 

Văzând prevederile art.286 alin.(3), art.297 alin (1) lit.a), art.299 lit.a)-c) din Ordonanţa de Urgenţă 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; 

Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.c) și art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a 

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

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu a Bisericii Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a demisolului aferent, aflată în curtea 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Bulevardul București, nr.18 (fostă Strada București, nr.82). 

Art.2. – Se aprobă darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a Bisericii 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a demisolului 

aferent, aflată în curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Bulevardul București, nr.18 (fostă Strada 

București, nr.82), pe perioada existenței unității spitalicești. 

Art.3. – Clădirea aferentă bisericii este înscrisă în Cartea Funciară nr.32130, identificată cu Numărul 

Cadastral 32130 – C 20 , așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare anexat la prezenta.  

Art.4. – Valoarea de inventar este 431.543 lei. 

Art.5. – Dreptul de administrare asupra clădirii se va înscrie în Cartea funciară de către titularul 

acestui drept. 

Art.6. – Predarea – primirea clădirii se efectuează în cel mult 30 de zile de la data prezentei în baza 

unui proces – verbal de predare – primire, conform anexei la prezenta hotărîre. 

Art.7. – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu are obligaţia, în cazul efectuării unor cheltuieli de 

natura investiţiilor, să transmită Consiliului Județean Giurgiu documentele necesare în vederea majorării 

valorii de inventar după realizarea investiţiei. 

Art.8. – Direcţia logistică, managementul spitalelor și patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri care va fi comunicată Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Direcției Economice.  

 

 

  PREŞEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marian Mina                                                                           Nina Carmen Crișu 

 

 

 

Giurgiu, 30 iunie 2020 

Nr.60 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU   ……………………………………. 

Nr. ............. / .............2020                                      Nr. ............. /........2020 

 

        PREŞEDINTE,                                          ............................,  

     MARIAN MINA                                                                    ………………………………… 
 

 

P R O T O C O L 

încheiat între 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU ŞI ............................. 

 

 

Comisia constituită prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu nr.357 din 08 

septembrie 2018 de predare- primire a bunurilor aflate în patrimoniul județului Giurgiu, date în 

administrare, folosință și închiriate de Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate PREDĂTOR  

                                                                      şi 

 Comisia constituită de ………………. prin adresa nr.     din ………….. calitate de primitor. 

Având în vedere Hotărârea nr......... Consiliului Judeţean Giurgiu prin care  ........................., 

aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, comisiile au procedat la predarea, respectiv preluarea 

acestora. 

Terenul și imobilul solicitat au fost .................... pe o perioadă de .............. din județul 

Giurgiu, în vederea ......................................., şi face parte integrantă din prezentul protocol. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale, ................. are obligaţia inventarierii anuale 

a bunurilor atribuite în folosinţă gratuită, pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi 

titularului dreptului de proprietate, respectiv Consiliului Judeţean Giurgiu. În cazul executării unor 

lucrări, de natura investiţiilor, care conduc la majorarea valorii de inventar, …………..va transmite 

Consiliului Judeţean Giurgiu documentele justificative în vederea majorării valorii de inventar. 

Prezentul Protocol a fost întocmit în 4 (patru) exemplare originale, din care 2 (două) 

exemplare pentru primitor .............. şi 2 (două) exemplare pentru predător, Consiliul Judeţean 

Giurgiu. 

 

COMISII 

 

         PREDĂTOR,           PRIMITOR, 

Preşedinte:  Burcea Daniela                              Preşedinte:..............................     ___________ 

                  director executiv       ____________                               

Membri      Cioacă Daniela                                Membri:.......................            ___________    

                  director executiv        ____________                                             

                 Traian Paraschivescu                                                      .......................           ___________              

                  consilier                   ____________                               

                  Dragomir Florentina                                                                                

                  consilier                  ____________ 

                 Toma Camelia 

                 Consilier                  ____________ 

                 Nicoleta Mortu          

                 consilier                  ____________                                 

                 Ersilia Gheorghe                                                         

                 consilier                  ____________ 

 


