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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui drept de uz și servitute către Primăria orașului Bolintin Vale asupra terenului în 

suprafață de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal, județul Giurgiu, aflat în domeniul public al 

județului Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.14400 din 23 august 2021 al Preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.14416 din 23 august 2021 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și 

patrimoniu; 

- adresa Primăriei orașului Bolintin Vale nr. 9724 din 09.08.2021, înregistrată la sediul instituției noastre 

cu nr. 13654 din 10.08.2021; 

- avizul nr.34 din 26 august 2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.35 din 26 august 2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.5 lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3)  lit.g), 

art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2) art.200, art.297 alin.(1) lit.d) și art.108 lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.749, art. 751, art 755 și art 756 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 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 exercitarea dreptului de uz și servitute către Consiliul Local al orașului Bolintin 

Vale, județul Giurgiu asupra terenului în suprafață de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal, județul 

Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, înscris în cartea funciară nr. 31771, cu număr 

cadastral 4157, în scopul asigurării accesului imobilului Spital orășenesc Bolintin Vale, conform schiței 

anexată la prezenta hotărâre. 

 Art.2 Exercitarea dreptului de uz și servitute către Consiliul Local al orașului Bolintin Vale, 

județul Giurgiu se va realiza cu titlu gratuit pe durata existenței suprafeței de 2786 mp în domeniul public 

al Județului Giurgiu. 

 Art.3. Valoarea de inventar a terenului în suprafață de 2786 mp este de 87.530 lei. 

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

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

Primăriei orașului Bolintin Vale pentru ducere la îndeplinire și se va aduce la cunoștința publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

  PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 
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 Adoptată cu 27 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abțineri”. 

 




