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 unui bun
imobil situat în sat Crucea de Piatră, Șoseaua București – Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul
Giurgiu
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.3988 din 04 martie 2021 al preşedintelui;
- raportul de specialitate nr.3989 din 04 martie 2021 al Direcției Logistică, managementul spitalelor și
patrimoniu;
- adresa nr.518 din 23 februarie 2021 a Institutului Național al Patrimoniului;
- adresa nr.230 din 02 martie 2021 a Muzeului județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(1) 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.294 alin.(3)-(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.554 şi art.863 lit.f) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- poziția nr.18 din anexa nr.11 la H.G. nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu, însușită prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Călugăreni nr.41/28.09.2001;
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
imobilului situat în intravilanul comunei Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Șoseaua București – Giurgiu,
nr.2, 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 prin construirea unei secții muzeale.
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.63
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.63 din 16 martie 2021
a Consiliului Judeţean Giurgiu

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

Nr.
crt.
1.

Denumirea
imobilului
transmis
Clădire
Școală și
teren aferent

Adresa imobilului
sat Crucea de Piatră,
comuna Călugăreni, Șos.
București -Giurgiu, nr.2,
județul Giurgiu

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
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Persoana juridică de
la care se transmite
imobilul
Comuna Călugăreni
CUI 5798613

Persoana juridică la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice al imobilului

Judeţul Giurgiu,
domeniul public
CUI 4938042

– Teren curți construcții =2285 m2
Împrejmuit parțial pe latura de est cu gard
din beton, pe latura de nord ,sud și vest
neîmprejmuit
– Clădire școală suprafață construită și
desfășurată –212 m2 edificată în anul
1979, din cărămidă

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

