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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din 

domeniul public al statului şi administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru 
Irigații și Drenaje Băneasa în domeniul public al judeţului Giurgiu, a unui imobil situat în comuna 

Băneasa, Județul Giurgiu  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr.2522 din 11 februarie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.2523 din 11 februarie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și 
patrimoniu; 
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 
(3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.292 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul 30 din anexa nr.2-Lista cuprinzând unele bunuri 
care aparţin domeniului public al statului; 
- prevederile Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.554, art.860 şi art.863 lit.f) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 

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. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere 

din domeniul public al statului şi administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru 
Irigații și Drenaje Băneasa în domeniul public al judeţului Giurgiu, a imobilului, situat în comuna 
Băneasa, Județul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

          (2) Preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se face în scopul consolidării, reabilitării și 
modernizării sale pentru amenajarea unei tabere de vacanță moderne destinată copiilor din județul 
Giurgiu. 

Art.2. În cazul în care nu se respectă destinația pentru care se solicită transmiterea dreptului de 
proprietate asupra imobilului care face obiectul prezentei hotărâri, sau dacă investiția nu se realizează în 
termen de 10 ani de la data preluării, acesta va reveni  în domeniul public al statului şi administrarea 
Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa. 

Art.3. Bunul prevăzut la articolul 1 se declară bun de interes public judeţean. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu și 
Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa pentru ducere la 
îndeplinire, prin grija secretarului general al judeţului. 
 

PREȘEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 
           Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                  Aurelia Brebenel 

 
Giurgiu,25 februarie 2021 
Nr.27 

Adoptată cu 27 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 1 ”abţineri” din totalul de 28 consilieri prezenţi.
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Anexă  
la Hotărârea nr.27 din 25.02.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu  
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje 

Băneasa, judeţul Giurgiu , pentru care se solicită trecerea în domeniul public al judeţului Giurgiu  
  

Nr. 
crt. 

Codul 
de 

clasific
are 

Denumirea 
imobilului 
transmis 

Adresa 
imobilul

ui 

Persoana 
juridică ce 

administrează 
imobilul CUI, 

domeniul public 

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristicile 
tehnice ale 
imobilului 

Caracteristicile tehnice al imobilului/Nr. cadastral 

1.  8.29.06 Imobil 
compus 
din teren 
și clădiri 

 

Comuna 
Băneasa, 
județul 
Giurgiu 
Nr. CF 
33197 

Băneasa 

Institutul de 
Cercetare și 

Inginerie 
Tehnologică 

pentru Irigații și 
Drenaje Băneasa, 
județul Giurgiu 
CUI 3553404 

Statul român, 
domeniul public  

 

Judeţul 
Giurgiu, 
domeniul 

public, 
CUI 

4938042 

Suprafața teren:  
68620 m2 

298- C1 s. construită la sol 1403 mp, 
Pavilion cercetare 

298 – C2 s. construită la sol 1192mp, Atelier 
prototipuri 

298-C3 s. construită la sol 596 mp, Bloc 
locuință 

298-C4 s. construită la sol 320 mp, Cămin 
nefamiliști 

298- 
C5+C5A 

s. construită la sol 1287 mp, 
Magazie materiale 

298- C6 s. construită la sol 657 mp, Cantină 

298 – C9+ 
C9B+C9C 

s. construită la sol 2491 mp, Stație 
condiționat semințe 

298- C9A s. construită la sol 252 mp, 
Instalație solară pentru uscat 
semințe 

298 C9 D+ 
C9E 

s. construită la sol 72 mp, Basculă 

298- C10 s. construită la sol 207 mp, 
Administrație 

298- C11 s. construită la sol 1190 mp, Atelier 
mecanic 
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298 – C12+ 
C12A + 
C12B 

s. construită la sol 417 mp, Centrală 
termică 

298- C13 s. construită la sol 44 mp, Stație 
acetilenă 

298- C14 s. construită la sol 53 mp, Rezervor 

298- C15 s. construită la sol 92 mp, Garaje 

298-C16 s. construită la sol 25 mp, Bordei 
298- C17 s. construită la sol 164 mp, 

Instalație solară 

298- C18 s. construită la sol 168 mp, , 
Instalație solară 

298- C19 s. construită la sol 547 mp, Pătule 
        298- C20+ 

C20A + 
C20B+ C20C 

s. construită la sol 1883 mp, 
Uscător porumb 

298- C21 s. construită la sol 50 mp, Stație 
deposit carburanți 

298- C22 s. construită la sol 6 mp, Cab. 
portar 

298- C23 s. construită la sol 33 mp, Cab. 
portar 

 
PREȘEDINTE,                  

           Dumitru Beianu        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                      Aurelia Brebenel 

 
 


