ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni,
județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a
monumentului istoric ”Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna
Călugăreni, sat Crucea de Piatră, strada Șoseaua București – Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.3986 din 04 martie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.3987 din 04 martie 2021 al Direcției Logistică, managementul spitalelor și
patrimoniu;
- adresa nr.518 din 23 februarie 2021 a Institutului Național al Patrimoniului;
- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(5) lit.j), 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.294 alin.(3)-(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul 7 din anexa nr.4-Lista
cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei;
- prevederile art.554 şi art.863 lit.f) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Călugăreni nr.11/08.02.2021 cu privire la
modificarea prin completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Călugăreni, județul Giurgiu aprobat prin Hotărârea nr.41 din 28.09.2001;
- Ordinul ministrului culturii nr.2.828/2015, pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii
şi cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei
Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările 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 Consiliul Local al Comunei
Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a
monumentului istoric ,,Ansamblul comemorativ” format din ,,Crucea lui Șerban Cantacuzino” și
,,Capela”, situat în intravilanul comunei Călugăreni, sat Crucea de Piatră, strada Șoseaua București –
Giurgiu, nr.2 A, 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 punerii în valoare a
patrimoniului istoric al județului Giurgiu.
Art.2. Bunul prevăzut la articolul 1 se declară bun de interes public judeţean.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Consiliului Local al Comunei Călugăreni şi Direcţiei logistică,
managementul spitalelor şi patrimoniu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al
judeţului.
PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,16 martie 2021
Nr.62
Adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 11 ”abţineri” din totalul de 28 consilieri prezenţi.
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Anexa
la Hotărârea nr.62 din 16 martie 2021
a Consiliului Judeţean Giurgiu

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului aflat în domeniul public al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, pentru care se solicită trecerea
în domeniul public al judeţului Giurgiu

Nr.
crt.
1.

Denumirea imobilului
transmis

,,Ansamblul
sat Crucea de Piatră,
comemorativ” format comuna Călugăreni, strada
din Crucea lui Șerban Șos. București -Giurgiu,
Cantacuzino și Capela
nr.2 A, județul Giurgiu

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

F-PG 15.07

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care
se transmite imobilul
Comuna Călugăreni
CUI 5798613

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul
Judeţul Giurgiu,
domeniul public
CUI 4938042

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
Teren curți construcții
=1.020 m2
Construcție C1 =55 m2

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

