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                                                           ROMÂNIA 

        JUDEŢUL GIURGIU               

                                     CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU  
                                                                              

                                                                                   

HOTĂRÂRE 
 privind completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.76 din 09 iulie 2018 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională 

de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul 

București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

“Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1+C2”  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

            Având în vedere Referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, 

înregistrat la nr.10090 din 04 august 2020, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională si 

integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții şi Raportul 

de specialitate nr.10091din 04 august 2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții în infrastructura 

locală; 

           Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A., 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 (3) lit. f) și art. 178 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1.- Se aprobă completarea art.1, după cum urmează: 

- Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin 

Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol conform Anexei 32 la O.G. nr. 

25/2001, cu modificările și completările ulterioare, a amplasamentului clădirii corp Spital Nou C1și 

bloc alimentar C2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, situat în județul Giurgiu, 

municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, având 

suprafața construită la sol de 3.473 mp (C1-2.865 mp, C2-608 mp) și teren aferent în suprafață 

11.395 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr.32130, nr. topografic 32130 pentru teren, nr. 

topografic 32130-C1 și nr. topografic 32130-C2, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada 

realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare corp Spital 

Nou C1+C2” – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. 

Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.76 din 09 iulie 2018 a Consiliului Județean 

Giurgiu rămân neschimbate. 

 Art. 3. –Direcţia achiziții publice şi investiţii în infrastructura locală va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

 

 

      PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ, 

        Marian Mina                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                Nina Carmen Crișu 
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