
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținută din tăierea arborilor 

limitrofi drumului judeţean DJ 601 –zona Crevedia Mare –Roata de Jos  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22175 din 09 decembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.22189 din 09 decembrie 2021 al Direcției Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.15/15.12.2021 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- adresa nr.2867 din 08 decembrie 2021 a Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu; 

- adresa nr.81241 din 05 octombrie 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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. 18 lit a) și art.63 alin (1) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic; 

  

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 aprobă exploatarea şi repartizarea masei lemnoase obținută din tăierea arborilor 

limitrofi drumului județean DJ 601 – zona Crevedia Mare – Roata de Jos, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

exercitării controlului de legalitate, Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ şi Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene 

şi Control Trafic Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

         CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

            Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,15 decembrie 2021 

Nr.319 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



 

ANEXĂ 

la Hotărârea nr.319/15.12.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Drumul județean 

Cantitatea 

totală masă 

lemnoasă 

(mc) 

UAT Beneficiar 

Cantitatea de 

masă lemnoasă 

repartizată 

(mc) 

1. 
DJ 601 

Zona zona Crevedia 

Mare –Roata de Jos 

164,78 

Crevedia Mare 50,00 

Roata de Jos 50,00 

Direcția de Asistență Socială 

a Municipiului Giurgiu 

64,78 

 Total 164,78  164,78 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

          Dumitru Beianu                                                       Aurelia Brebenel 

 


