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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Stănești, de 
trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui bun imobil situat în sat 

Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu 
 

  CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.14398 din 23 august 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.14414 din 23 august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și 
patrimoniu; 
- avizul nr. 33 din 26 august 2021al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr. 43 din 26 august 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, art.294 alin.(3)-(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.554 şi art.863 lit.f) din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Local Stănești nr.23/30.06.2009 privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului 
fost cămin cultural din satul Oncești, compus din construcție în suprafață de 275 mp și teren aferent în 
suprafață de 1975 mp, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;  
- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 182/28.07.2010 privind aprobarea proiectului ”Amenajare 
Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea și extinderea unei clădiri situate în satul Oncești, comuna 
Stănești, județul Giurgiu” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea nr. 47/15.04.2013; 
- 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. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei 
Stănești de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a imobilului situat în 
intravilanul satului Oncești, comuna Stănești, având datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se face în scopul obținerii unei finanțări 
nerambursabile pentru proiectul de eficientizare energetică a Centrului pentru Persoane Vârstnice 
Oncești. 

Art.2. Bunul prevăzut la articolul 1 se declară bun de interes public judeţean. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Consiliului Local al Comunei Stănești şi Direcţiei Logistică, managementul 
spitalelor şi patrimoniu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 
general al judeţului. 
 

   PREȘEDINTE, 
   Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 
Giurgiu, 30 august 2021  
Nr.187 

Adoptată cu 19 voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”  
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Anexa  
la Hotărârea nr. 187 din 30 august 2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu  
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilului aflat în domeniul public al Comunei Stănești, pentru care se solicită trecerea în domeniul public al judeţului Giurgiu  

  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
imobilului 
transmis 

Adresa imobilului Persoana juridică de la care 
se transmite imobilul/care 
administrează imobilul, 
CUI, domeniul public 

Persoana 
juridică la care 

se transmite 
imobilul 

Caracteristicile 
tehnice ale 
imobilului 

Caracteristicile tehnice al 
imobilului/Nr. cadastral 

1.  Clădire și teren 
intravilan curți 

construcții 

Sat Oncești, comuna 
Stănești, județul 

Giurgiu  

CUI 5123772 Judeţul Giurgiu, 
domeniul public, 

CUI 4938042 

Suprafața din acte:  
Teren =1927,00 m2 

Suprafața 
măsurată:1803,00 m2 
Clădire C1: 275 m2  

suprafață construită 
din acte și măsurată 
274 m2 

Teren 
Nr. cadastral – 30019 
Clădire C1 
Nr. cadastral – 30019-C1 
 

 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
           Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 


	HOTĂRÂRE

