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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a lotului nr.76 (camera 148) în suprafaţă de 33,80 mp din cadrul 

Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în Şos. Alexandriei nr.7-9 , aflat în domeniul privat al judeţului 

Giurgiu, Sindicatului ,,Sanitas” Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8918 din 13 iulie 2020 al Preşedintelui, Avizul Comisiei 

economice,dezvoltare regională și integrare europeană, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi 

egalităţii de şanse, Raportul de specialitate nr.8919 din 13 iulie 2020 al Direcţiei logistică, managementul 

spitalelor şi patrimoniu şi adresa nr.27 din 3 iulie 2020 a Sindicatului Sanitas Giurgiu.  

Văzând prevederile art.297 alin.(1) lit.d) şi art.349 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

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), alin.(4) lit.b)  și 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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a Lotului nr.76 (camera 148) în suprafaţă de 33,80 

mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în Şos. Alexandriei nr.7-9, înscris în cartea funciară nr. 

7880/N, identificat cu numărul cadastral 5893C1/U76, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, 

Sindicatului ,,Sanitas” Giurgiu, pe o perioadă de 2 ani, conform schiţei anexate (Anexa), cu scopul de a servi 

drept sediu al organizației. 

Art.2 - Valoarea de inventar a spaţiului mai sus menţionat este de 56.600 lei. 

 Art.3. - Predarea – primirea spaţíului se va face prin protocol încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu 

şi reprezentanţii Sindicatului ,,Sanitas”, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei.  

Art.4. - Sindicatul ,,Sanitas“ Giurgiu are obligaţia achitării cheltuielilor de întreținere pentru spaţiul 

atribuit, precum și cele curente aferente spaţiilor comune ce-i revin din cota indiviză de 69,03. 

Art.5. - În cazul executării unor lucrări de natura investiţiilor care conduc la majorarea valorii de 

inventar, Sindicatul ,,Sanitas”, va solicita acordul proprietarului şi va transmite Consiliului Judeţean Giurgiu 

documentele necesare în vederea majorării de inventar. 

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, 

precum și Sindicatului ,,Sanitas” Giurgiu. 

 

                  PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Marian Mina                                                                 Nina Carmen Crişu 
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