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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în Municipiul Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3699 din 02 martie 2021 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr.3700 din 02 martie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică;  

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

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

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

- Hotărârea nr.143 din 3 decembrie 2020 privind solicitarea transmiterii unor terenuri situate în 

Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, din domeniul public al Municipiului Giurgiu şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi 

administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu; 

- Hotărârea nr.29 din 15 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind 

aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local 

al municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren; 

- extrasul de carte funciară nr.15504/25.02.2021; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(2), art.197 

alin.(1), (3) – (5), art.200, art.286 alin.(3), art.287 lit.b), art.294 alin.(7) și punctul 2 din Anexa nr.3 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 557 alin.(2) și (4), art. 858, art. 860 alin. (1) și (2), art.863 lit.f) și art.888 din 

Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile 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. Se declară bun de interes public județean şi se preia în domeniul public al Județului 

Giurgiu și administrarea Consiliul Județean Giurgiu, bunul imobil situat în intravilanul 

municipiului Giurgiu, compus din teren în suprafață de 27.239,00 mp, identificat prin număr 

cadastral 35057, înscris în Cartea Funciară Giurgiu cu nr.35057, având datele de identificare 

prevăzute în anexele nr.1 – 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Predarea–primirea imobilului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de protocol 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu, în termen de 

30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

           (2) Se împuterniceşte preşedintele consiliului judeţean să semneze protocolul de 

predare-primire. 
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Art.3. Consiliul Județean Giurgiu va efectua demersurile legale pentru înscrierea dreptului 

de proprietate publică a județului asupra imobilului menționat la articolul 1.  

Art.4. Se aprobă actualizarea Anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.180 

din 16 decembrie 2019 privind aprobarea Statutului Județului Giurgiu, prin completarea acesteia 

cu bunul imobil menționat la art.1, având valoarea de inventar de 4.788.072 lei. 

Art.5. Se aprobă efectuarea procedurilor legale de modificare a Anexei nr.1 la H.G. 

nr.968/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului 

Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice și Direcției Logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general 

al județului. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

          Dumitru Beianu 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,20 aprilie 2021  

Nr.84 

 

 

 

 

 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea nr.84 din 20.04.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunului imobil care trece din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu  

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea și date tehnice Persoana juridică de la care 

se transmite imobilul 

Persoana juridică la care se 

transmite imobilul 

Valoarea de inventor a 

bunului care se transmite 

(lei) 

1. Teren S – 27.239 mp. 

CF 35057 

Nr.cadastral 35057 

Loc.Giurgiu   

Zonă adiacentă Punct 

trecere frontieră Giurgiu 

Municipiul Giurgiu 

Consiliul local  

CUI 4852455 

Judeţul Giurgiu 

 Consiliul Județean Giurgiu 

CUI 4938042 

2.257.015 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Dumitru Beianu                         Aurelia Brebenel 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.84 din 20.04.2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

PREȘEDINTE,   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Dumitru Beianu                     Aurelia Brebenel  


