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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile funciare nr.42065 și 42070, situate în municipiul 

Giurgiu, aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.8354 din 27 aprilie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.8360 din 27 aprilie 2022 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.34/09.05.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.48/09.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa DTG ALFA nr.54/DTG/20.04.2022 privind documentațiile de alipire vizate de Oficiul 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.29 din 07 martie 2022 prin care a fost 

aprobată dezmembrarea în opt loturi a imobilului înscris în cartea funciară nr.41115 a 

municipiului Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.30 din 07 martie 2022 prin care a fost 

aprobată dezmembrarea în patru loturi a imobilului înscris în cartea funciară nr.41739 a 

municipiului Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu; 

- referatul de admitere alipire imobile nr.34100 din data 20 aprilie 2022 al Oficiului de Cadastru 

și Publicitate Imobilară 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)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.25, art.28 alin.(1) și (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.23 lit.e), art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.700/2014 al 

Directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 

în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 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.1. (1) Se aprobă documentația de alipire a imobilului cu număr cadastral 42065, 

înscris în Cartea Funciară numărul 42065 a localității Giurgiu, cu imobilul având număr 

cadastral 42070, înscris în Cartea Funciară numărul 42070 a localității Giurgiu, aflate în 

domeniul public al judeţului Giurgiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Imobilul rezultat prin alipirea menționată la alin.(1) are numărul cadastral 42236 și o 

suprafață măsurată de 15.787,00 mp și este destinat realizării infrastructurii rutiere, pietonale și 

de utilități publice pentru căile de acces aferente obiectivului de investiții ,,Complex Județean de 

Sănătate Giurgiu”. 
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Art.2 Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire și se împuternicește domnul 

Dumitru Beianu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Giurgiu, să semneze actul 

notarial de alipire. 

Art.3. Se aprobă efectuarea demersurilor legale de înscriere în evidențele de cadastru și 

publicitate imobiliară a dreptului de proprietate publică asupra imobilului cu număr cadastral 

42236, în favoarea județului Giurgiu. 

Art.4. Sumele necesare perfectării actelor de alipire și cele aferente înscrierii imobilelor 

în cartea funciară vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Urbanism 

și amenajarea teritoriului și Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ care o va transmite instituțiilor interesate pentru ducere la îndeplinire și se aduce 

la cunoștința publică prin grija secretarului general al judeţului.  

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,23 mai 2022  

Nr.105 

 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexă
la Hotărârea nr.105/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu









PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel


