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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării folosinței gratuite și restituirea bunurilor ce au făcut obiectul 

Hotărârii nr.83 din 17 august 2020 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară , 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.1893 din 2 februarie 2021 al Preşedintelui  

- raportul de specialitate nr.1894 din 2 februarie 2021 al Direcţiei logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.c), alin.5 lit.l), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.g), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.287 lit.b) și art.350 alin.(1) 

lit.b) și alin.(2) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.83 din 17 august 2020 privind darea în folosință gratuită Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a bunurilor rezultate din 

dezafectarea podului provizoriu pe DJ 601 peste râul Neajlov (respectiv 39 bucăți tuburi de 

beton și 212 ml parapeți de beton tip New Jersey); 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Începând cu data prezentei, se aprobă încetarea folosinței gratuite și restituirea 

bunurilor ce au făcut obiectul Hotărârii nr.83 din 17 august 2020 privind darea în folosință 

gratuită Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu a bunurilor rezultate din dezafectarea podului provizoriu pe DJ 601 peste râul Neajlov 

(respectiv 39 bucăți tuburi de beton și 212 ml parapeți de beton tip New Jersey). 

 Art.2. Se aprobă încetarea, cu acordul părților, a Contractului de comodat nr.127 din 1 

septembrie 2020. 

Art.3. Predarea – primirea bunurilor se va face prin proces – verbal încheiat între Direcția 

Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu și 

Consiliul Judeţean Giurgiu. 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei logistică, managementul  spitalelor și 

patrimoniu și Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control 

Trafic Giurgiu, pentru ducere la îndeplinire.  

  

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ,   

        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
     Aurelia Brebenel 

Giurgiu, 08 februarie 2021 

Nr. 20 
Adoptă cu 28 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” din totalul de 30 consilieri în funcție. 


