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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor 

limitrofi drumurilor judeţene DJ 401 B –zona Comuna Herăşti- Limită Judeţ Călăraşi,  DJ 401-

zona Hotarele (pod râu Argeş –sat Herăşti –graniţă comuna Valea Dragului) 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.4554 din 15 martie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.4555 din 15 martie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor 

și patrimoniu - Compartimentului gestiunea patrimoniului; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

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

- adresa nr.432 din 11 martie 2021 a Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Judeţene şi Control Trafic Giurgiu; 

- adresa nr.22942 din 17.03.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1)-(3), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.18 și art.63 alin.(1) din Legea nr.46/2008 -Codul silvic, republicat, cu modificările 

și 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. Se aprobă exploatarea şi repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor 

limitrofi drumurilor judeţene DJ 401 B – zona Comuna Herăşti- Limita Judeţ Călăraşi, DJ 401-

zona Hotarele (pod râu Argeş – sat Hereşti – graniţa comuna Valea Dragului), după cum urmează: 

- Comuna Herăști – 45mc; 

- Centrul pentru Persoane Vărstnice Mironești – 45 mc.  

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 

Direcției Economică şi Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 
PREȘEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

      Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,29 martie 2021  

Nr.74 

Adoptată cu 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”. 


