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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 
                                                                                                                             

HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a 

loturilor de teren cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în 
comuna Bolintin Deal 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu înregistrat 
la nr.10772 din 18 august 2020, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, 
avizul Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, Raportul de specialitate nr.10773 
din 18 august 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu; 

Văzând prevederile art. 296 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 863 lit. (e) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, precum și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului 
Județean Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit c 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.  Se aprobă trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al 
Județului Giurgiu a loturilor de teren cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13 și 24 în suprafață totală de 
8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

  Art.2. Valoarea de inventar a loturilor menționate  la art.1  este de 317.600 lei. 
 
  Art.3. Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și Direcția economică vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   

 

 

    PREŞEDINTE,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

    Marian MINA                                                                    SECRETAR GENERALAL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                    Nina Carmen Crișu 
 
Giurgiu, 28 august 2020 
Nr.89 




