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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 

noiembrie 2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul 

public al județului Giurgiu  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.13035 din 28 iulie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.13050 din 29 iulie 2021 al Direcției Logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu; 

- solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean 

Giurgiu sub nr.13024 din 28 iulie 2021; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 noiembrie 2019 privind solicitarea către 

Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul 

public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția 

pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu 

- avizul nr.37/29.07.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- 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 și art.292 alin.(1) – (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.59-62 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. Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 noiembrie 2019 privind 

solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu, se 

modifică și se completează, după cum urmează: 

1. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu” se înlocuiește cu sintagma „Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu”. 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.2. (1) Transmiterea imobilului prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre se face în 

scopul realizării de către Județul Giurgiu a unei Baze tehnico – materiale pentru întreținerea 

drumurilor județene. 

(2) Dacă într-o perioadă de 5 ani de la data preluării efective a imobilului solicitat nu 

este realizată investiția propusă, imobilul va reveni, în condițiile legii, în domeniul public al 

statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.” 

3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 noiembrie 2019 privind 

solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil 



F-PG 15.07  2 

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 

noiembrie 2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul 

public al județului Giurgiu rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcției 

Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu 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.179 
Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.
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Anexă 

la Hotărârea nr.179 din 29.07.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

M.F.P. 

 

Codul 

de 

clasifica

re 

Denumirea  Adresa 

imobilului 

Descriere tehnică Persoana juridică de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică 

la care se 

transmite 

imobilul 

Valoarea de 

inventar 

-lei- 

1. 39890 8.28.10 Clădire 

administrativă, 

magazie 

Loc. Remuș, 

Bd. București, 

Km 5-6, 

jud.Giurgiu 

Suprafață construită= 

254mp, Regim de 

înălțime =P; CF 33534 

Frătești 

STATUL ROMÂN, din 

administrarea MINISTERULUI 

AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE prin 

DIRECȚIA PENTRU 

AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ 

GIURGIU  

CUI 37369660 

JUDEȚUL 

GIURGIU  

CUI 4938042 

141.700 

2. 39891 8.28.10 Depozit 

pesticide  

Loc. Remuș, 

Bd. București, 

Km 5 

Suprafață construită= 

172mp, Regim de 

înălțime =P; CF 33534 

Frătești 

  95.700 

3. 99703 8.29.08 Teren 

intravilan CC 

Loc. Remuș, 

Bd. București, 

Km 5 

Suprafață teren =2279 

mp; CF 33534 Frătești 

  66.300 

4. 99704 8.29.08 Teren 

intravilan 

arabil 

Loc. Remuș, 

Bd. București, 

Km 5 

Suprafață teren =2580 

mp; CF 33534 Frătești 

  75.100 

 

 

 PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

      Dumitru Beianu                                                                               Aurelia Brebenel 

 


