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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților consiliului județean în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru 

închirierea prin licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical 

aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, 
nr.7-9 , aflat în domeniul privat al județului Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.663 din 11 ianuarie 2023 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.667 din 11 ianuarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 
de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.1/13.01.2023 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.11/13.01.2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- Regulamentul aplicabil închirierii prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și construcții ) 

aparținând domeniului public și privat al județului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.101 din 30 iulie 2019; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.331 din data de 21 decembrie 2022 privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical 

aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, 

nr.7-9, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) şi alin.(6) teza a II-

a, art.197 alin. (1), (3)-(5), art.199 alin.(1) – (2), art.200 și art.338 raportat la art.317 alin. (2) – (3) lit.b 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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. Se desemnează reprezentanții titulari ai consiliului județean în comisia de evaluare a 

ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu 
destinația de cabinet medical aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în 

municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr.7-9 , aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, astfel: 

 Membri titulari:    Președinte   Dumitru Gavrilă  - consilier județean PNL;  

 Secretar       Radu-Silviu Deliu - consilier județean PNL; 
 Membru      Alina Meclea   - consilier județean PNL; 

 Membru      Lucian Corozel   - consilier județean PSD. 

Art.2. Se desemnează reprezentanții supleanți ai consiliului județean în comisia de evaluare a 
ofertelor depuse pentru închirierea  prin licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu 

destinația de cabinet medical aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în 

municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9 , aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, astfel: 
 Membri titulari:  Președinte    Cătălin- Ionuț Ionescu - consilier județean PNL; 

 Secretar      Andrei-Ștefan Gica - consilier județean PNL; 

 Membru     Cosmina-Andreea Roșu  - consilier județean PNL; 
 Membru     Cosmin-Niculae Simion  - consilier județean PSD. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 
administrativ și persoanelor desemnate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin 

grija secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 
 Dumitru BEIANU                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                               Aurelia BREBENEL 

 
 

Giurgiu, 17 ianuarie 2023 
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