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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al acestuia, în 

scopul desființării, a clădirii C2 aferentă Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Oinacu, situat în comuna Oinacu, aflată în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.12474 din 19 iulie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.12486 din 19 iulie 2021 al Direcției Logistică, managementul spitalelor 

și patrimoniu; 

- avizul nr.26/22.07.2021al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.33/22.07.2021 al Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență;  

- adresa nr.48930 din 17 iunie 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, înregistrată la sediul Consiliului Județean Giurgiu cu nr.10638 din data de 18 iunie 2021; 

- Nota de constatare nr.1 încheiată în data de 15 iulie 2021 înregistrată la sediul Consiliului 

Județean Giurgiu cu nr.12284 din data de 15 iulie 2021; 

- 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; 

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

județului Giurgiu; 

- prevederile art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile art.(1) și (2) din Ordonanța de Guvern nr.112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 

- art.22 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală, republicată, 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 al Județului Giurgiu în domeniul privat al 

acestuia, a clădirii în suprafață construită la sol de 56,00 mp, situată în comuna Oinacu, Județul 

Giurgiu, identificată cu nr. cadastral 330-C2 și înscisă în Cartea funciară nr. 30326 Oinacu, 

aferentă Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu (fost 

Centru de Asistență Socială Oinacu, fost Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, 
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fost Centru de plasament „Sfânta Maria”), aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în scopul desființării. 

Art. 2 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.3. (1) Se aprobă desființarea clădirii în suprafață construită la sol de 56,00 mp, situată 

în comuna Oinacu, Județul Giurgiu, identificată cu nr. cadastral 330-C2 și înscisă în Cartea 

funciară nr. 30326 Oinacu.  

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

desființarea construcției.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 

Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire 

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

 

 

 

 

    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,29 iulie 2021 

Nr.176 

 

Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 


