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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea pozițiilor nr.179-180 din Anexa nr.10 la Statutul județului Giurgiu aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 
  

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr.10153 din 14 iunie 2021 al preşedintelui; 
-raportul de specialitate nr.10274 din 15 iunie 2021 al Direcţiei Logistică, managementul spitalelor și 
patrimoniu; 
- adresele nr.93/DTG/20.05.2021 și nr.94/DTG/20.05.2021 ale DTG ALFA; 
- avizul nr.1 din 18.06.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr.1 din 18.06.2021 al Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit g), art.197 alin.(1), 
(3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 și art.286 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 privind aprobarea Statutului județului 
Giurgiu; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.59 și art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, 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.I. Se aprobă modificarea pozițiilor nr.179-180 din Lista de inventar a bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Giurgiu - Anexa nr.10 la Statutul județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021, conform Anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 privind 
aprobarea Statutului județului Giurgiu, rămân neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcţiei Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu pentru ducere la 
îndeplinire, și se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al județului. 
 
 

  PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 
 Dumitru Beianu           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 
 
 
 
 
Giurgiu, 28 iunie 2021 
Nr.122 
 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 






