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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru revocarea Hotărârii nr.307 din 28 noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin 

licitație a terenurilor care fac parte din imobilul ”Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al 

județului Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii unei Centrale 

electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
întrunit în ședință extraordinară  

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.329 din 9 ianuarie 2023 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.335 din 9 ianuarie 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 

- avizul nr.2/13.01.2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.22192 din 16.12.2022 a Instituției Prefectului județul Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.307 din 28 noiembrie 2022 privind aprobarea 

concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din imobilul ”Ferma Gostinu” aflat în 

domeniul privat al județului Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii 

unei Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp; 

- prevederile art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin. (3) lit.g), art. 197 alin. (1), (3)-(5) 

și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(6) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ 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, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii nr.307 din 28 noiembrie 2022 privind aprobarea 

concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din imobilul ”Ferma Gostinu” aflat în 

domeniul privat al județului Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii 

unei Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp. 

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate și Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 

 

                    PREŞEDINTE, 

                   Dumitru BEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                    Aurelia BREBENEL 

 

 

Giurgiu,17 ianuarie 2023 

Nr.4 
Adoptată cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 11 „abțineri”. 


