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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în intravilanul municipiului Giurgiu, 
str.Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.21210 din 01 noiembrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.21216 din 01 noiembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 
- avizul nr.107/07.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.167/07.11.2022 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.200, art.286 alin.(3), art.287 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alin.(2) din Anexa nr. 3 la 

aceasta;  
- Planul de situație al imobilului situat în intravilanul municipiului Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.40, 

județul Giurgiu;  

- extrasul de carte funciară nr. 79221 din data de 27 septembrie 2022; 

- Anexa nr.10 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 
din 25 mai 2021; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în intravilanul 

municipiului Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.40, aparţinând domeniului public al județului Giurgiu, 

conform Planului de situație realizat de către SC TERRACAD S.R.L. pentru actualizarea documentației 
cadastrale, după cum urmează: 

a) modificarea de la 1.075,00 mp la 1.410,00 mp a suprafeţei de teren având categoria curți-construcții; 

b) modificarea suprafeţei construite a clădirii C1 de la 164,00 mp la 209,00 mp;  
c) modificarea suprafeţei construite a clădirii C2 de la 121,00 mp la 196,00 mp. 

Art.2. Consiliul Județean Giurgiu va efectua demersurile legale privind înscrierea modificărilor 

menționate la articolul 1 în cartea funciară a imobilului. 
Art.3.(1) Se aprobă modificarea poz. nr.137-138 din Lista de inventar a bunurilor imobile care 

aparțin domeniului public al județului Giurgiu - Anexa nr.10 la Statutul Județului Giurgiu aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021, conform prevederilor art.1.  

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

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Patrimoniu, 
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 
PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 
 

 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022 
Nr.284 

Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 


