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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea în domeniul public al județului Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu,  

str. București, nr.53, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în ședință extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23129 din 28 noiembrie 2022 al președintelui; 
- raportul de specialitate nr.23135 din 28 noiembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.129/06.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr.180/06.12.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- extrasul de carte funciară nr.98105 din 23 noiembrie 2022, conform căruia imobilul este liber de sarcini; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(2), 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 punctul 2 din anexa nr.3 la 

ordonanță; 

- prevederile art.557 alin.(2) și (4), art.858, art.860 alin.(1) - (2), art.863 lit.f) și art.888 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicat, 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 declară bun de interes public județean şi se preia în domeniul public al județului 

Giurgiu, bunul imobil situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.53, județul Giurgiu, reprezentând 

sediul central al Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu”, înscris în cartea funciară nr.40768, identificat 
prin numărul cadastral 599, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) Predarea-primirea imobilului prevăzut la art.(1) se face pe bază de protocol încheiat 
între Biblioteca Județeană ,,I.A. Bassarabescu” și Consiliul Județean Giurgiu, în termen de 30 de zile de la 

data aprobării prezentei hotărâri. 

 (2) Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, președintele consiliului județean, ca în numele și 

pentru județul Giurgiu să semneze protocolul de predare-primire. 
Art.3. Consiliul Județean Giurgiu va efectua demersurile legale pentru înscrierea dreptului de 

proprietate publică a județului asupra imobilului menționat la articolul 1. 

Art.4.(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 al județului Giurgiu, cu bunul imobil menționat 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.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului–județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu, Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate și Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 
pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al județului.  

 

 PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 
 Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

           
Giurgiu,07 decembrie 2022 

Nr.310  

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.
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Anexă 

la Hotărârea nr.310/07.12.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale imobilului trecut în domeniul public al Județului Giurgiu  

 

 

 

 

                          PREȘEDINTE,                  

                         Dumitru Beianu                                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                      Aurelia Brebenel 

Nr. crt. Denumirea imobilului 

transmis 

Adresa 

imobilului 

Persoana juridică de 

la care se preia 

imobilul 

Persoana juridică 

la care se 

transmite imobilul 

Caracteristicile tehnice 

ale imobilului 

Valoare de inventar 

- Lei   -  

1. Biblioteca Județeană 

,,I.A. Bassarabescu” 

Giurgiu 

 

Municipiul 

Giurgiu, str. 

București, nr. 53, 

județul Giurgiu 

Biblioteca Județeană 

,,I.A. Bassarabescu” 

Giurgiu 

CUI 5123730 

Județul Giurgiu 

CUI 4938042 

- teren  în suprafață  

măsurată de 240,00 mp 

și 209,00 mp din acte; 

- construcție C1 cu 

regim de înălțime 

S+P+1E+M în   

suprafață construită 

desfășurată de 836,00 

mp  

 

 

 

       2.573.349,84 


