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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu a construcțiilor 

situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial „Mihaela” și Casa 

de tip familial „Ioana”, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu, în vederea scoaterii din funcțiune și a desființării  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.15867 din 08 august 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.15875 din 08 august al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ; 

- avizul nr.78/17.08.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.87/16.08.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.52279 din 20 iulie 2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu; 

- Hotărârea nr.105 din 25 mai 2021 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea Statutului 

județului Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3), art.197 alin.(1)-

(3), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.361 alin.(2)-(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.22 din Ordonanța de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu a 

construcțiilor situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial 

„Mihaela” și Casa de tip familial „Ioana”, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu, identificate conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea 

scoaterii din funcțiune și a desființării. 

Art.2 Terenurile aferente imobilelor prezentate la art.1 rămân în domeniul public al Județului 

Giurgiu. 

Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr.10 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea 

Consiliului județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021, conform prevederilor art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Se aprobă desființarea construcțiilor prezentate la art.1. 

          (2) Consiliul Județean Giurgiu va efectua toate demersurile legale necesare pentru 

desființarea construcțiilor. 

                     (3) După finalizarea operațiunilor prevăzute la alin.(1)-(2), Direcția Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ va proceda la efectuarea modificărilor 

corespunzătoare în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Județului Giurgiu. 
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Art.5. 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 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                          Aurelia Brebenel 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Giurgiu, 23 august 2022 

Nr. 167 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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



F-PG 15.07 

                                                                                                                                                                Anexă la Hotărârea nr.167 din 23.08.2022 

                                                                                                                                                                               a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a construcțiilor trecute din domeniul public al judeţului Giurgiu în domeniul privat al județului Giurgiu 

  

 PREŞEDINTE,         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru Beianu                                                                                                                               Aurelia Brebenel 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

imobilului transmis 

Elemente de identificare Anul dobândirii 

sau după caz dării 

în folosinţă 

Valoarea estimată, 

exclusiv TVA 

– lei RON – 

Conf.raportului de 

evaluare 

1.  Casa de tip familial 

,,MIHAELA” 

Municipiul Giurgiu  

Str. Miron Costin, nr.45 

Lot 1 :  

Construcţie C1 = 219,25 mp din cărămidă, învelită cu tablă, compusă din 6 camere 

cu      dependinţe 

Carte funciară nr. 36413 

Nr.cadastral 3157/1-C1                                     

Construcţie C2 = 79,09 mp 

Carte funciară nr. 36413 

Nr.cadastral 3157/1-C2        

14.07.2009 257.970 

 Teren supr . = 681 mp  

Carte funciară nr. 36413 

Nr.cadastral 3157/1                                                             

 63.210 

2. Casa de tip familial 

,,IOANA” 

 

Municipiul Giurgiu 

Str. Bălănoaiei, nr.31 

Teren supr. =   489,2 mp  

Carte funciară nr.36414 

Nr.cadastral 1759 

14.07.2009 45.380 

  C1-Construcţie = 154,1 mp; compusă din :4 camere, 3 holuri, bucătărie, baie, 

debara,beci,  

4 magazii 

Carte funciară nr.36414 

Nr.cadastral 1759-C1 

C2-Anexă = 2,90 mp 

Carte funciară nr.36414 

Nr.cadastral 1759-C2 

C3- Construcţie = 57,7 mp ; compusă din : magazie, 2 camere, hol, bucătărie, 2 

debarale.  

Carte funciară nr.36414 

Nr.cadastral 1759-C3 

42.100 103.060 


