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R O M Â N I A 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                           
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  transmiterea 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 din domeniul public al Județului Giurgiu și din administrarea 
Consiliului Judeţean Giurgiu  în domeniul public al Orașului Bolintin Vale  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu înregistrat 
la nr.10774 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. 10775 
din 18 august 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, Adresa Consiliului 
Local Bolintin Vale nr. 9119 din 14 august 2020 înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 10663 
din 17 august 2020; 

Văzând prevederile art. 294 alin (2)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 transmiterea loturilor de teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, și 24 în suprafață 
totală de 8579 mp,cu valoarea de inventar de 317.600 lei, situate în comuna Bolintin Deal din 
domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în domeniul public 
al Orașului Bolintin Vale, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea realizării proiectului ”Extindere cu clădire spital, asigurare cu utilități și amenajare incintă în 
orașul Bolintin Vale, Județul Giurgiu”, respectiv organizarea fluxurilor de acces auto pentru primiri 
urgențe a noului imobil din cadrul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale. 
      Art .2. Predarea-preluarea loturilor, prevăzute la art. 1, identificate potrivit anexei nr. 2, se face pe 
bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Consiliul Local Bolintin Vale, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  
      Art .3. Direcţia Logistică, managementul  spitalelor și patrimoniu și Direcția Economică va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată și Consiliului Local al Orașului 
Bolintin Vale. 
                
 
 
  P R E S E D I N T E,                                                                     
         Marian Mina                                                                                                    
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                     Nina Carmen Crișu 
Giurgiu,  28 august 2020 
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