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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară nr.35057 Municipiul Giurgiu, aflat 

în domeniul public al judeţului Giurgiu  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.17918 din 11 octombrie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.17929 din 11 octombrie 2021 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 
publice de interes județean și administrativ; 
- avizul nr.75/21.10.2021al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr.80/21.10.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.84/20 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în 
domeniul public al Județului Giurgiu a unui bun imobil situat în Municipiul Giurgiu; 
- 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 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.23 pct.B lit.g) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.a) din Ordinul 
nr.700/2014 al Directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 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 dezmembrarea imobilului situat în intravilanul municipiului Giurgiu, aflat în 

domeniul public al judeţului Giurgiu, compus din teren în suprafață de 27.239,00 mp, înscris în cartea 
funciară nr.35057 Municipiul Giurgiu, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre, după cum urmează: 
Lotul 1 – imobil compus din teren în suprafață de 17.061,00 mp identificat cu numărul cadastral 41739 
(Anexa 1). 

Lotul 2 – imobil compus din teren în suprafață de 10.178,00 mp, identificat cu numărul cadastral 
41740 (Anexa 2).  

          (2) Dezmembrarea se face în scopul transmiterii în folosință gratuită către Agenția 
Națională pentru Locuințe, a imobilului – lotul 2, identificat cu numărul cadastral 41740 compus din teren 
în suprafață de 10.178,00 mp, în vederea construirii a 48 locuințe de serviciu pentru personalul medical. 

Art.2. (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.10 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 conform prevederilor articolului 1.  

             (2) Se aprobă actualizarea în mod corespunzător a datelor din evidența financiar- 
contabilă a județului Giurgiu. 

Art.3. Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, în calitate de președinte al Consiliului Județean 
Giurgiu, să semneze actul notarial de dezmembrare. 

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 care o va transmite instituțiilor interesate 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,27 octombrie 2021 
Nr.254 

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






