
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei 

Gostinu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al 

judeţului, a unor imobile (terenuri) în suprafață de 4,80 ha, situate în comuna Gostinu, județul 

Giurgiu 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17922 din 11 octombrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17933 din 11 octombrie 2021 al Direcției Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.72/13.10.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.76/13.10.2021 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.11 alin.(2) și art.12 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 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; 

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 Gostinu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public 

al judeţului, a unor imobile (terenuri), în suprafață de 4,80 ha, situate în comuna Gostinu, județul 

Giurgiu.  

           (2) Preluarea imobilelor prevăzute la alin.(1) se face în scopul prelungirii drumului 

județean DJ 507 până la imobilul ,,Ferma Gostinu” aparținând domeniului privat al județului 

Giurgiu pentru asigurarea accesului. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Consiliului Local al Comunei Gostinu şi Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la 

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

 

PREȘEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 

           Dumitru Beianu       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                  Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

Giurgiu,13 octombrie 2021 

Nr.243 
Adoptă cu 18 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


