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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.222 din 24 septembrie 2021 

privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu a unui sector din DJ 412  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă extraordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.9122 din 06 mai 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.9128 din 06 mai 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- avizul nr.53/09.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.5455 din 28 martie 2022 a Instituției Prefectului – Județul Giurgiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.222 din 24 septembrie 2021 privind trecerea în 

domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui 

sector din DJ 412; 

- 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.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.60-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, 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.I. Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.222 din 

24 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412, după cum urmează: 

1. La art.1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 

cuprins: 

„(4) În situația în care obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 412 – 

Vărăști – DN 4 nu se realizează până la data de 01.07.2031, tronsonul de drum județean DJ 412 

preluat în proprietatea publică a județului Giurgiu se întoarce în domeniul public al județului 

Călărași”. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.222 din 15 

septembrie 2021 rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate, Consiliului Județean Călărași, 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. 

 

PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,11 mai 2022 

Nr.89 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0„abțineri”. 


