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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Giurgiu a clădirii C1 aferentă 

imobilului situat în oraș Bolintin Vale, str.1 Mai, nr.29, județul Giurgiu, înscris în cartea funciară 

nr.31221, număr cadastral 31221 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr.15722 din 09 septembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.15734 din 9 septembrie 2021 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 
- avizul nr.44/16.09.2021al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.55/16.09.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.10208 din data de 19 august 2021 a Primăriei Orașului Bolintin Vale înregistrată la Consiliul 

județean cu nr.14303 din 20 august 2021; 
- 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. 290, art. 286 alin. (3), art.296 alin.(2) și (7) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art.554 alin. (1) și art.863 lit.e) din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 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.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Giurgiu a 

clădirii C1 aferentă imobilului situat în oraș Bolintin Vale, str.1 Mai, nr.29, județul Giurgiu, înscris în 
cartea funciară nr. 31221, identificat cu numărul cadastral 31221, conform datelor de identificare din 

anexa la prezenta hotarâre. 

                        (2) Bunul imobil menționat la alin.(1) se declară bun de interes public județean. 
Art.2. Se aprobă modificarea poziției nr. 48 din Anexa 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 modificarea Anexei nr.10 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021, prin completarea Listei de inventar a 

bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Giurgiu, cu bunurile imobile 

menționate la art.1.  
         (2) Se aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența financiar contabilă a 

județului Giurgiu, după finalizarea operațiunilor de predare – primire. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Direcţiei Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștința 

publică prin grija secretarului general al judeţului. 

 
  PREȘEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ, 

 Dumitru Beianu       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 
 

 

 

Giurgiu,24 septembrie 2021 

Nr.216 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.216 din 24 septembrie 2021 

a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului transmis din domeniul privat în domeniul public al Județului Giurgiu 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Codul de 

clasificare 

 

 

Denumirea 

bunului 

 

 

Elemente de 

identificare 

 

Anul 

dobândirii sau 

după caz dării 

în folosință 

 

 

 

48 

 

 

 

1.8.12. 

 

 

Casa 

pompelor 

 

 

Construcție cu fundație 

de beton, zidărie de 

cărămidă, planșeu 

beton 

Suprafață construită = 

28 mp 

 

 

 

1996 

 

 

 

 
PREȘEDINTE,        

Dumitru Beianu       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 


